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Forord

Denne rapport er en delrapport fra By og Bygs evaluering af byfornyelseslo-
ven, der blev væsentligt ændret med en ny lov i 1998. I denne rapport eva-
lueres én af de fire hovedordninger i byfornyelsesloven - bygningsfornyel-
sen.

De tre andre delrapporter er:

– By og Byg Dokumentation 021:Evaluering af helhedsorienteret byfornyel-
se. Delrapport 1. Kresten Storgaard, Kasper Vibæk Jensen og Annemette
Lauritsen.

– By og Byg Dokumentation 023: Evaluering af aftalt boligforbedring. Del-
rapport 3. Jacob Norvig Larsen, Birgitte Mazanti og Kasper Vibæk Jen-
sen.

– By og Byg Dokumentation 024: Evaluering af bygningsforbedringsudvalg.
Delrapport 4. Jesper Ole Jensen.

Evalueringen som helhed er rapporteret i By og Byg Resultater 018: Evalue-
ring af lov om byfornyelse. Hovedrapport. Hans Skifter Andersen, Georg
Gottschalk, Jesper Ole Jensen, Jacob Norvig Larsen, Birgitte Mazanti, Kre-
sten Storgaard og Thorkild Ærø.

Rapporterne er blevet kommenteret af en referencegruppe bestående af:
Edel Baunbæk-Knudsen Frederiksberg Kommune

Søren Garde Byfornyelseskonsulenterne A/S

Pia Scott Hansen Økonomi- og Erhvervsministeriet

Tommy Hansen Haderslev kommune

Mads Nielsen Odense Magistrat 2. afd.

Pia Helle Pater Økonomi- og Erhvervsministeriet

Allan Pedersen Økonomi- og Erhvervsministeriet

Lene Ravnholt SBS Byfornyelse

Jana Eger Schrøder Kommunernes Landsforening

Inge Smith Økonomi- og Erhvervsministeriet

Jørgen Stein Københavns Kommune

Jette Søndergaard Byfornyelse Danmark

By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut
Afdelingen for Byer og Boliger
April 2002

Hans Kristensen
Forskningschef
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Indledning

Bygningsfornyelsen er den del af byfornyelsesloven fra 1997, som med vis-
se ændringer fortsætter hovedordningerne i den gamle byfornyelseslov fra
starten af 1980’erne.

Statens Byggeforskningsinstitut har i 1996 gennemført to forskningspro-
jekter om den gamle lov om hhv. kommunernes brug af loven, SBI-rapport
266 (Ærø & Hansen, 1996) og om brugen af den i private udlejningsejen-
domme, SBI-rapport 266 (Skifter Andersen & Foerlev, 1996). Disse tidligere
undersøgelser har dannet udgangspunkt for evalueringen af, hvordan ord-
ningen fungerer i dag og effekten af de ændringer, som er gennemført siden.

Den første undersøgelse viste, at mange kommuner fandt byfornyelsen
unødigt bureaukratisk med et for langt tidsforløb. Dette gjaldt især, hvor re-
novering af en ejendom skulle hænge sammen med en samlet plan for re-
novering af et byområde. Man fandt, at der var megen kommunal admini-
stration og kontrol med ordningen, og at det på trods heraf var svært for
kommunerne at kontrollere ombygningsudgifterne og holde dem nede. Sam-
tidig var det svært for kommunerne at gennemskue, hvad det reelt kostede
dem, fordi den økonomiske belastning fordeles over mange år. Der blev pe-
get på, at kommunerne er den eneste part, som havde incitamenter til at
holde udgifterne nede, men at det reelt var svært for dem at gøre dette.

Som en følge heraf var mange kommuner allerede dengang gået væk fra
områdeindsatser og over til renovering af enkeltejendomme. Nogle ville også
i højere grad basere sig på frivillighed og initiativ fra private ejere og forsøgte
at give en differentieret støtte fra sag til sag.

Undersøgelsen af brugen af byfornyelsesloven i private udlejningsejen-
domme viste, at der generelt var et højt omkostningsniveau i byfornyelsen,
og at det offentlige reelt betalte mellem 50 og 90 pct. af investeringerne. Ho-
vedsigtet med undersøgelsen var, at belyse i hvor høj grad ejerne fik øko-
nomiske gevinster ved byfornyelsen, som kunne give grundlag for en æn-
dring af subsidieringen i retning af større ejerbetaling. Undersøgelsen viste,
at ejernes udbytte varierede meget fra ejendom til ejendom – i nogle tilfælde
endog med direkte tab. En af hovedårsagerne til at gevinsterne var relativt
små, var, at stigningerne i ejendommenes værdi ikke stod mål med den
nødvendige låntagning i ejendommen. Dette skyldes dels at gamle nedslidte
ejendomme var relativt højt vurderede før byfornyelsen – især i byområder
med forventninger om byfornyelse. Dels at de høje omkostninger i byforny-
elsen nødvendiggjorde store investeringer og låntagning, som der ikke var
en ”markedsmæssig” dækning for. Man kan sige, at byfornyelsen havde
medført en ”overinvestering” i og overbelåning af ejendommene, som gav
dem en dårligere position på boligmarkedet og gjorde dem sværere at sæl-
ge. Dette bekræftes af erfaringerne fra salget af Københavns Kommunes
ejendomme, hvor de byfornyede ejendomme var sværest at sælge.

De private udlejeres motiver for at deltage frivilligt i byfornyelsen var mere
at forebygge fremtidige problemer og opretningsudgifter i ejendommene,
som de selv ville komme til at betale, end udsigten til økonomisk gevinst. Det
var ejere, som regnede med at beholde ejendommene i en lang årrække,
som var mest positive over for byfornyelsen. Der var en del utilfredshed
blandt ejerne med regelsystemet i byfornyelsen der blev fundet stift, bureau-
kratisk, fuldt af faldgruber og fordyrende. Mange ejere følte sig usikre og
magtesløse over for byfornyelsen, som blev styret af rådgivere og kommu-
nen.

Med den nye lov i 1997 blev der gennemført en række ændringer i regler-
ne. Man forsøgte at gøre loven lettere at bruge ved at sammenlægge de tid-
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ligere beslutningstyper og forenkle reglerne for, hvilke ombygninger der kun-
ne få støtte, og der blev fastsat en ”bagatelgrænse” på 1.000 kr. per m2. Det
blev lovfæstet at kommunerne kan forhandle med de enkelte ejere om finan-
sieringen med henblik på, at få ejerne til at betale en del af de ”tabsgivende”
ombygningsudgifter, men uden faste retningslinier for dette bortset fra den
maksimale offentlige støttemulighed. Andre ændringer er krav om vedlige-
holdelsesplaner efter byfornyelsen med kontrol af Byggeskadefonden, og at
der kan opføres nybyggede boliger på ryddede grunde med støtte efter lo-
vens regler.

I efteråret 2000 blev yderligere gennemført nogle ændringer for at be-
grænse omkostningerne, og for at få flere private midler ind i bygningsforny-
elsen. Kommunerne skal udrede deres del af ombygningstabet kontant i
stedet for ved låntagning. De skal selv dække den udgift, der opstår for det
offentlige, når huslejestigningerne er ved at overskride det fastsatte husleje-
loft. Desuden blev adgangen til at opnå mertilsagn begrænset. Disse æn-
dringer skulle motivere kommunerne til i højere grad at begrænse udgifterne
i bygningsfornyelsen og foretage en bedre planlægning af den.

Undersøgelsestemaer og datakilder

Evalueringen af bygningsfornyelsen er opdelt i tre dele, der omhandler:

1 Ordningens udbredelse og anvendelse
2 Kommunernes tilrettelæggelse af og vurdering af bygningsfornyelsen
3 Erfaringerne med forhandlet finansiering.

Ad. 1. Ordningens udbredelse, anvendelse og omkostninger
Denne del bygger grundlæggende på opgørelser fra By- og Boligministeriet
og på data fra By- og Boligministeriets database om boligfornyelser, BOS-
SINF.

Ad. 2. Kommunernes tilrettelæggelse af og vurdering af bygningsfornyelsen
Denne del af evalueringen er baseret på et særligt spørgeskema, stilet til de
kommuner, som har brugt ordningen. Spørgeskemaet er indhentet elektro-
nisk og udformet som en kombination af åbne spørgsmål med tekstbesva-
relser og lukkede spørgsmål med afkrydsning. Med skemaet søges det af-
dækket, hvilke fornyelsesopgaver ordningen bruges til, og hvilke strategier
for udvælgelse af ejendomme og fornyelsesprojekter, der opereres med.
Desuden søges det afdækket, hvilke erfaringer der er med kvalitets- og om-
kostningsstyring samt den øvrige administration af ordningen.

Ad. 3. Kommunernes erfaringer med brug af forhandlet finansiering
Kommunernes brug af forhandlet finansiering og deres synspunkter på reg-
lerne er belyst ved en række spørgsmål i spørgeskemaet. Disse spørgsmål
er blandt andet baseret på oplysninger indsamlet ved et såkaldt fokusgrup-
peinterview med deltagelse af nøglepersoner i byfornyelsen, dvs. repræ-
sentanter for: udvalgte kommuner, udlejerforeningen, andelsboligerne, bo-
ligselskaberne, konsulenter og byfornyelsesselskaber. Hovedformålet med
dette fokusgruppe interview har været at kvalificere spørgeskemaet, men
enkelte udsagn fra deltagerne indgår i gennemgangen af de enkelte temaer.

Ud af landets 275 kommuner har 158 besvaret spørgeskemaet, svarende
til 58 pct. Enkelte kommuner har ikke besvaret alle spørgsmål. På disse
spørgsmål er svarprocenten lavere.

I gennemgangen af resultaterne henvises der generelt til svarfordelingen
blandt alle besvarelser og til en mere specifik svarfordeling, hvor de kommu-
ner der har svaret er opdelt i en række kommunegrupper. Kommunegrup-
perne og deres svarprocent i forholdet til alle kommuner fremgår af tabel 1.
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Tabel 1. Kommunegrupper og svarfordeling.
Kommunegruppe Antal svar Besvarelses pct. Af i alt
København 1 100 1
Magistratskommuner 4 100 4
Større byer 27 77 35
Andre kommuner med større aktivitet 18 43 42
Andre kommuner med mindre aktivitet 71 55 128
Kommuner uden aktivitet 37 57 65
I alt 158 57 275

I gennemgangen af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indgår der
en række spørgsmål, hvor kommunerne er bedt om en graduering af deres
svar. Den specifikke graduering fremgår af noten under den tabel hvori de
enkelte svar er præsenteret. Der er typisk 5 grader fx 1. Meget væsentligt, 2.
Ret væsentligt, 3. Væsentligt, 4. Mindre væsentligt, 5. Uden betydning.

I gennemgangen er det denne graduering der henvises til når fx halvde-
len af magistratskommunerne mener, at et forhold ved reglerne er væsentligt
eller mindre væsentligt.

I de tabeller, hvor gradueringen er brugt, er det gennemsnitlige pointtal for
hver kommunegruppe eller for hvert spørgsmål vist. Herudover er det også
for hver kommunegruppe eller spørgsmål opgjort, hvor mange pct. i alt, der
har svaret meget væsentligt, ret væsentligt og væsentligt.
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Sammenfatning

Om ordningens udbredelse og anvendelse

Antallet af beslutninger
I 2000 blev der efter den nye byfornyelseslov truffet i alt 176 beslutninger om
bygningsfornyelse med en samlet investering på godt 769 mio. kr. Den gen-
nemsnitlige investering per beslutning har på landsplan været på 4,4 mio. kr.
i 2000.

For de enkelte kommunegrupper ses en væsentlig variation i beslutnin-
gernes gennemsnitlige størrelse. Denne variation er særlig stor, når det gæl-
der år 2000. Her er det gennemsnitlige investeringsniveau relativt højt i ma-
gistratskommuner - over 12 mio. kr. per beslutning. I gruppen af Andre kom-
muner med større aktivitet er den ganske lav - under 1,4 mio. kr. per beslut-
ning.

Antallet af fornyede boliger
Der er i langt færre fornyede boliger i perioden 1998-2000, end der var i pe-
rioden 1995 til 1997. Reduktionen i den samlede ramme til byfornyelse er en
væsentlig forklaring herpå.

Med skiftet til den nye lov er der tilsyneladende også sket ændringer i for-
delingen mellem de ejerformer, der indgår. Med de nye regler tegner de al-
mene boliger og ejerboligerne sig for en større andel, mens andelen af pri-
vate udlejningsboliger og private andelsboliger er faldet.

Samlet set tegner fornyede boliger i henholdsvis private udlejningsejen-
domme og private andelsboliger sig nu for hver en tredjedel af de fornyede
boliger. Almene boliger og ejerboliger tegner sig hver især for ca. 14 pct. af
de fornyede boliger.

Tilvækst og afgang af boliger
Der er kun revet 99 boliger ned i forbindelse med beslutninger med tilsagns-
år 2000 efter den nye byfornyelseslov. Dette svarer til ca. 5 pct. af de boli-
ger, som omfattes af bygningsfornyelse. Der er også kun i meget begrænset
omfang besluttet nybyggeri efter den nye byfornyelseslov.

Friarealforbedringer
De samlede udgifter til friarealforbedringer er ret begrænsede, men de er
dog steget fra 60 mio. kr. til 68 mio. kr. eller mere end 10 pct. i perioden fra
1998 til 2000.

Aktivitetsniveau ved antal af boliger
Københavns kommuner topper, ikke overraskende, med knap 9.000 fornye-
de boliger i perioden. Derefter er der et spring til Århus og Frederiksberg,
hvor 1500 boliger er fornyet. I Odense, Fredericia, Aalborg og Gentofte kom-
muner er der fornyet omkring 500 boliger i den undersøgte periode. Langt
hovedparten af kommunerne har fornyet mellem 1 og 50 boliger i den tre-
årsperiode, der indgår i evalueringen.

Cirka halvdelen af de fornyede boliger ligger dermed i Københavns
Kommune.

Aktivitet i forhold til fordelingsramme
I nogle kommuner er antallet af fornyede boliger højere end nøgletallet for
fordelingen af den samlede ramme. Det gælder især København, Århus,



9

Fredericia, Rønne og Kolding kommuner. Ca. 50 af de adspurgte kommuner
har i perioden fornyet et antal boliger, der ganske svagt - procentvis - over-
stiger behovet. Hovedparten af kommunerne ligger aktivitetsmæssigt lavere
set i forhold til det opgjorte behov.

Forklaringer på brug af ordningen
Bygningsfornyelse er den af ordningerne i byfornyelsesloven der betyder
den største grad af subsidiering for kommunerne. Når kommunerne vælger
at bruge ordningen til trods for det skyldes det to ting:

– Bygningsfornyelse bruges fordi de andre ordninger ikke er egnede til an-
vendelse. Årsagen er at ombygningsbehovet er for stort og tilskuddene
for små.

– Bygningsfornyelse giver kommunen den bedste mulighed for at styre ind-
satsen, fordi man lettere får de private ejere til at deltage. Med denne
ordning kan kommunerne i højere grad sikre en samordnet indsat.

Det skal dog hertil bemærkes at omtrent en fjerdedel af de adspurgte
kommuner ikke har erfaringer med andre ordninger end bygningsfornyelse.

Kommunernes administration af ordningen og problemer i
forbindelse hermed

Byfornyelsesloven indeholder en række bestemmelser om hvornår en sag
kan gennemføres efter reglerne om bygningsfornyelse. I undersøgelsen sva-
rer kommunerne at de er mest tilfredse med reglerne om:

– at kondemnable og sikkerhedsmæssige forhold skal afhjælpes
– hvornår man kan nedrive bygninger
– at tilbygninger kan støttes
– at bygninger opført efter 1970 ikke støttes.

Utilfredshed gælder reglerne om hvornår offentlige bygninger kan fornyes.
Københavns kommune adskiller sig fra de øvrige adspurgte, idet man her

er utilfredse med "bagatelgrænsen" på 1000 kr. per m2.

Om administrationsbyrden
Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen viser generelt, at relativt mange
kommuner mener, at administrationsbyrden har et sådant omfang, at det
betragtes som besværligt at gennemføre en beslutning om bygningsfornyel-
se. De fleste bemærkninger fra kommunerne angår et fortsat behov for for-
enkling af reglerne - til trods for den, der hidtidig er gennemført. Nogle kom-
muner efterspørger bedre vejledninger på området.

Erfaringer med brugen af de overordnede regler
Nogle af reglerne, er der forholdsvis bred enighed om, er gode. Det gælder
fx reglen om, at der ikke kan gives støtte til ejendomme, som er opført efter
1970. Det gælder også reglerne om tilbygninger. Endelig gælder det regler-
ne om, at kondemnable forhold og sikkerhedsmæssige forhold skal afhjæl-
pes.

Andre regler er der mere delte meninger om. Det gælder fx reglerne om,
hvornår kommunen kan råde over en ejendom for at gennemføre byfornyel-
sen. Her mener den største byfornyelseskommune, København, at reglen
fungerer direkte dårligt. Magistratskommunerne mener, at reglen fungerer
meget godt. De øvrige mener, at reglen fungerer ret godt eller nogenlunde
godt.

Københavns Kommune skiller sig også ud fra de øvrige ved at være
stærkt utilfreds med reglen om en bagatelgrænse på 1000 kr. per m², regler-
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ne om ombygning af erhvervsarealer til boligformål og reglerne om inddra-
gelse af uudnyttede arealer i bygninger.

Der er mere delte meninger om, hvor væsentligt det er, at kommunen sty-
rer rækkefølgen af byfornyelsen og om, hvorvidt fornyelsen fortrinsvist skal
foregå i byområder med mere generelle problemer. Københavns Kommune
finder begge dele meget væsentlige, mens de øvrige blot finder dem væ-
sentlige.

Alle er enige om, at det blot er væsentligt, at fornyelsen sker i områder,
hvor kommunen i forvejen er i gang med fx kvarterløft.

Principper for gennemførelsen
Der hersker forholdsvis bred enighed om, at det er ret væsentligt, at alle op-
retnings- og vedligeholdelsesproblemer bliver løst på en gang. Der er også
forholdsvis bred enighed i, at den tekniske kvalitet skal være høj, og at man
skal bevare fremfor at rive ned, hvis det har betydning for helheden i områ-
det.

Økologiske hensyn tæller kun for ca. halvdelen af de adspurgte kommu-
ner, mens flere lægger vægt på at boligerne bliver ældre- eller handicapven-
lige.

Der er mere delte meninger om, hvorvidt de afledede økonomiske virk-
ninger for kommunen i form af boligydelse skal begrænses. Det finder de
fleste væsentligt, mens Københavns Kommune finder, at dette hensyn er
uden betydning.

De fleste kommuner finder det enten væsentligt eller mindre væsentligt, at
små lejligheder sammenlægges. Københavns Kommune betragter denne
mulighed som ret væsentlig.

De fleste kommuner finder det væsentligt eller mindre væsentligt, at øko-
logiske hensyn indgår, og at boligerne i forbindelse med indsatsen gøres eg-
nede for handicappede. Også her skiller Københavns Kommune sig ud fra
det gennemgående mønster. I Københavns Kommune finder man det ret
væsentligt, at de økologiske hensyn indgår i beslutningerne om bygningsfor-
nyelse, men til gengæld mindre væsentligt, at boligerne gøres egnede for
ældre og handicappede.

Kommunerne angiver gennemgående at muligheden for at omdanne er-
hvervsarealer og andre arealer til boliger, kun betragtes som et væsentligt
eller mindre væsentligt princip for bygningsfornyelsen.

Når bygningsfornyelse anvendes frem for andre fremgangsmåder
Undersøgelsen viser her, at der blandt de adspurgte kommuner hersker en
relativ stor enighed om, at en ret væsentlig grund til at vælge bygningsforny-
else er, at ombygningsbehovet i de pågældende ejendomme var for stort
eller tilskuddene for små i alternative ordninger.

Københavns Kommune og magistratskommunerne angiver, at det er en
meget væsentlig eller ret væsentlig grund, at fremgangsmåden i bygnings-
fornyelse giver kommunen de bedste muligheder for at styre byfornyelsen.

At de pågældende ejere ikke selv ville tage initiativ til aftalt boligforbed-
ring, udgør kun en væsentlig eller mindre væsentlig grund.

Erfaringer med de enkelte regler og procedurer
De fleste af de adspurgte kommuner svarer, at de mener at de enkelte be-
stemmelser for bygningsfornyelse fungerer tilfredsstillende.

Københavns Kommune er i særlig grad positiv i vurderingen af regler og
procedurer i forbindelse med bygningsfornyelse.

De øvrige kommuner er mindre begejstrede når det det gælder udarbej-
delse af byfornyelsesbeslutninger, ændringer af beslutninger, orientering af
ejere og lejere, regler for genhusning og ejernes udarbejdelse af projektfor-
slag. Det er især reglerne om genhusning, der kun nogenlunde eller i mindre
grad fungerer godt.
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To af punkterne er der gennemgående enighed om, kun fungerer nogen-
lunde godt eller mindre godt. Det gælder reglerne om fastsættelse af den
maksimale huslejestigning, og det gælder kommunernes sanktionsmulighe-
der mod ejere, der ikke følger deres opfordringsskrivelser. Københavns
Kommune mener, at begge disse regler fungerer dårligt.

Mulighederne for at opnå støtte til beboerrådgivning med henblik på at
kvalificere beboerne til sagen er kun anvendt i meget begrænset omfang.
Københavns Kommune benytter man sig af disse muligheder for at opnå
støtte til konsulentbistand. Det samme gør en fjerdedel af magistratskom-
munerne og ca. 14 pct. af de større bykommuner.

Erfaringer med styring af ombygningsudgifterne
Hovedparten af kommunerne opererer med særlige fremgangsmåder til sik-
ring og kontrol med de samlede ombygningsudgifter.

I nogle kommuner betyder det fx, at priskalkulere der udarbejdes forud for
beslutningen om gennemførelse af bygningsfornyelse, i princippet betragtes
som ufravigelige. I andre kommuner benytter man desuden et fastlagt mak-
simum for ombygningsudgiften som fx 10.000 kr. per kvadratmeter. Andre
tager udgangspunkt i prisniveauet for almene boliger, og endnu andre ac-
cepterer maksimalt en tabsdel på 40 pct.

Anvendelsen af mertilsagn
Nye regler gældende fra 1.1.2001 betyder at mertilsagn fra at være en mar-
kant økonomisk faktor nu kun kan udgøre en meget begrænset andel af de
samlede ombygningsudgifter, og resultaterne skal ses med de forbehold det
indebærer.

Undersøgelsen viser at de fleste søger at undgå at anvende mertilsagn. I
en kommune accepterer man kun budgetoverskridelser, der vedrører forbed-
ringer, som kan finansieres gennem en lejestigning. I Københavns Kommu-
ne har man ingen fast eller formel politik i forhold til mertilsagn. I tre ud af fire
magistratskommuner har man en politik på det område, mens hovedparten
af de større kommuner og kommuner med større aktivitet har valgt at tage
stilling fra sag til sag.

Kvalitetssikring
Kommunerne anvender forskellige fremgangsmåder, når det gælder sikring
af kvaliteten af de arbejder, der udføres. Mange har målsætninger om god
kvalitet, men mange erkender samtidigt, at det er vanskeligt at sikre og lave
regler for, fordi ejendommene ikke er ens. Flere kommuner forklarer, at an-
svaret for kvalitetssikring er overladt til konsulenter og andre fagkyndige.

Blandt de adspurgte kommuner er man relativt enige om, at kvaliteten af
fornyelser gennemført efter den nye lov er den samme som under de tidlige-
re kvalitetsnormer. En del kommuner i gruppen af kommuner med større ak-
tivitet og de større bykommuner svarer dog, at de reelt ikke ved, om kvalite-
ten er den samme.

Vedligeholdelsesplaner
De adspurgte kommuner er delte i spørgsmålet om, hvorvidt lovens krav om
ejerens forpligtelse til at udarbejde vedligeholdelsesplaner er rimelige. Kø-
benhavns Kommune mener, at reglerne er rimelige. Det samme gør tre fjer-
dedel af de større bykommuner, mens magistratskommunerne alle mener, at
reglerne er for bureaukratiske eller overflødige.
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Erfaringer med forhandlet finansiering

Undersøgelsen viser at kommunerne generelt arbejder for at ejere og lejere
økonomisk set bidrager mest muligt til fornyelsen. Det gælder især magi-
stratskommunerne og de større kommuner.

I medfør af bestemmelsernes muligheder for at nedbringe de offentlige
udgifter til bygningsfornyelse, kan kommunerne vælge at forhandle med eje-
re, inden man giver tilsagn til støtte.

Hvis kommunen vil optage forhandlinger med ejeren om medfinansiering,
kan man enten gøre det i medfør af byfornyelseslovens § 57, herefter kaldet
forhandlet finansiering eller forud for offentliggørelse af forslaget om byg-
ningsfornyelse, kaldet egenfinansiering.

Efter den første fremgangsmåde forhandlet finansiering, som følger af lo-
vens § 57, skal ønsket om forhandling varsles ejeren i forbindelse med op-
fordringsskrivelsen, og forhandlingen skal være på plads forud for kommu-
nens meddelelse af tilsagn.

Efter den anden fremgangsmåde forhandler kommunen med ejere før
beslutningen om bygningsfornyelse om en egenfinansiering som den andel,
ejeren selv bekoster af fornyelsesomkostningerne. Derved undgås det øko-
nomiske udspil, der ligger i beslutningen og som stiller ejeren i en bedre for-
handlingssituation. Efter § 57 hedder det da også forhandling om støtteaf-
kald, hvilket indikerer kommunens negative forhandlingssituation.

I Københavns Kommune og to magistratskommuner benytter man sig af
begge forhandlingsmuligheder. De to andre magistratskommuner anvender
forhandlinger i medfør af § 57.

Blandt de større bykommuner foretrækker 40 pct. af de adspurgte at for-
handle forud for beslutningen, ca. halvdelen benytter begge fremgangsmå-
der. Blandt disse kommuner er der ingen, der foretrækker den fremgangs-
måde, der følger af § 57. At forhandle forud for beslutningen er ligeledes
foretrukket af ca. 40 pct. af kommunerne med større aktivitet.

Blandt de adspurgte kommuner er der nogenlunde enighed om det rigtige
i, at ejere er mere motiverede for at bidrage, før en beslutning er taget, at
egenfinansiering betyder en reduceret belastning for kommunens investe-
ringsramme, og at alternative finansieringsmuligheder kan være afgørende
for, om ejerne vil egenfinansiere.

Der er lidt mere delte meninger om, hvorvidt det er en ulempe, at egenfi-
nansierede bygningsarbejder ikke er forsikrede i Byggeskadefonden. Kø-
benhavn og magistratskommunerne mener, at det er helt rigtigt eller meget
rigtigt, mens de øvrige mener, det kun i et vist omfang er rigtigt.

De større bykommuner er ret enige om at ejerne i en vis grad er villige til
at bidrage til finansieringen, uanset ejendomskategorien.

Magistratskommunerne mener, at der er forskel på ejerne inden for de
enkelte ejerformer. De almene boligselskaber er meget villige til forhandling,
andelsboligforeningerne er ret villige, mens de private udlejere er mindre vil-
lige til at acceptere egenfinansiering.

Københavns Kommune mener, at ejerne i alle ejendomskategorier kun i
mindre grad var villige til at lave aftaler om egenfinansiering.

Kommunerne er generelt enige om, at det er helt rigtigt eller meget rigtigt,
at når kommunen først har opfordret ejerne til at deltage, er det svært at for-
handle støtten ned. De er også generelt enige i, at det er helt rigtigt, at kom-
munen risikerer at bygningsfornyelsen ikke bliver til noget, hvis den står fast
på nedsættelse af støtten, og at det er nemmere at forhandle med "professi-
onelle" udlejere end med privatpersoner, som kun har få ejendomme.

Andre spørgsmål er der lidt mere delte meninger om. Fx mener Køben-
havns Kommune, at det er mindre rigtigt, at usikkerheden omkring økonomi-
en får mange ejere til at modsætte sig at bidrage. Magistratskommunerne
mener, at det forhold er meget rigtigt.
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I Københavns Kommune mener man, at det kun i et vist omfang er rigtigt,
at ejendommens belåningsgrad har stor betydning for at få ejeren til at bidra-
ge, hvor de øvrige mener, at dette er meget rigtigt.

Københavns Kommune mener, at det er direkte forkert, at forhandling er
mest relevant i de mest nedslidte ejendomme, mens de øvrige kommuner
mener at det er meget rigtigt eller i et vist omfang er rigtigt.

Principper for forhandling
Hovedparten af de adspurgte kommuner anvender ikke faste principper i
forhandlinger med ejere om støtte til bygningsforbedring. Her til hører Kø-
benhavns Kommune og tre ud af fire magistratskommuner, som alle svarer,
at fremgangsmåden afhænger af ejerformen. Københavns Kommune arbej-
der som den eneste med et princip om, at andelsboligforeninger i princippet
selv skal betale for forbedringsdelen i projektet.

Generelt svarer kommunerne, at kravene til ejeren afhænger af ejendom-
mens samlede økonomi - halvdelen af magistratskommunerne opererer her
med en regel om, at tabet maksimalt må udgøre en vis andel af omkostnin-
gerne.

Reduktion i andel af samlede udgifter
Både Københavns Kommune og tre ud af fire magistratskommuner opererer
med et krav om nedsættelse af førhuslejen med tidligere lejeforhøjelser, der
skyldes forbedringer. Denne praksis er i mindre grad anvendt i de mindre
kommuner.

Blandt de adspurgte kommuner er der relativ bred enighed om, at ejeren
selv skal afholde udgifter svarende til overskridelsen eller reducere projektet,
hvis forbedringsudgifterne betyder, at huslejeloftet overstiges. I Københavns
Kommune gælder denne regel. Det samme er tilfældet i tre ud af fire magi-
stratskommuner og i to tredjedele af de større bykommuner og kommuner
med større aktiviteter.

Enkelte kommuner i gruppen af større bykommuner giver ikke støtte til
arbejder, der kan betragtes som uopsættelige, og som ejeren for længst
burde have udført.

Det er tilsyneladende ganske udbredt at stille krav om lejlighedssammen-
lægning i forbindelse med forhandlingerne med ejeren. Det benytter man i
Københavns Kommune og i tre fjerdedele af både magistratskommunerne
og de større bykommuner.

Endelig er der muligheden for at pålægge ejeren at betale en vis procent-
del af projektets tabsdel. Det er ikke en mulighed, Københavns Kommune
benytter sig af, ligesom den heller ikke anvendes blandt gruppen af andre
kommuner med større aktivitet. Det gør den til gengæld blandt halvdelen af
magistratskommunerne og de store bykommuner.
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Beskrivelse af formålet med ordningen og
reglerne for dens anvendelse

Bygningsfornyelse er betegnelsen på den ordning, der i 1998 afløser lovens
beslutningstyper i kapitel 2 og 3. Sammenlægningen af de to ordninger by-
fornyelse og boligforbedring betyder, at bygningsfornyelse både kan anven-
des på en flerhed af ejendomme og på enkelte ejendomme. I loven fra 1998
har man tilstræbt visse forenklinger ved at sammenlægge de tidligere beslut-
ningstyper til en. Dertil kommer forenkling af reglerne for, hvilke ombygnin-
ger der kan få støtte. Der er også andre justeringer så som en "bagatelgræn-
se" og muligheden for, at kommunerne forhandler med de enkelte ejere om
finansieringen, med henblik på at få ejerne til at betale en større andel af de
tabsgivende udgifter. Andre ændringer var kravet om etablering af planer for
vedligeholdelse efter ombygningerne, og kontrol af Byggeskadefonden. En-
delig blev det indført i loven, at der kan opnås støtte til opførelse af nye boli-
ger på ryddede grunde.

Reglerne om bygningsfornyelse betyder, at kommunalbestyrelsen kan
træffe beslutning om ombygning og istandsættelse af beboelse, der er væ-
sentligt nedslidte. Det er i den sammenhæng kommunalbestyrelsen der de-
finerer, hvad der er væsentligt nedslidt. De mest nedslidte boliger skal forny-
es først, og ordningen kan kun anvendes på bygninger opført før 1970.

Ordningen gælder primært beboelsesejendomme, men kommunerne kan
også anvende ordningen til ombygning af erhvervsbygninger, hvis det sker
af hensyn til tilgrænsende beboelse, og hvis det skønnes at erhvervsbygnin-
gerne ikke kan genanvendes til erhvervsformål. Ordningen gælder ikke byg-
ninger, der har været anvendt til offentlige formål, eller bygninger hvor det
offentlige har en vis indflydelse på driften, med mindre bygningerne indehol-
der en væsentlig andel af beboelse. Bygningsfornyelsen kan eventuelt inde-
bære inddragelse af nye arealer som fx en tagetage til beboelse.

I en beslutning om bygningsfornyelse kan nedrivning af bygninger og her-
under private erhvervsejendomme indgå, ligesom man kan få støtte til opfø-
relse af nye boliger på disse tomter. Formålet med disse regler er, at tilbyde
et alternativ til relativt dyre ombygninger. Denne fremgangsmåde må dog
kun anvendes, hvor ombygningsudgifterne overstiger et niveau, der nærme-
re fastlægges af by- og boligministeren.

Beslutninger om bygningsfornyelse kan endvidere anvendes til at tilveje-
bringe fælles friarealer og fællesanlæg og herunder fx fælleslokaler.

Reglerne om bygningsfornyelse indeholder bagatelgrænse, som indebæ-
rer at ombygningsomkostningerne skal overstige 1000 kr. per m2 istandsat
areal dog undtaget afhjælpning af kondemnable forhold.

 Efter formålsbestemmelserne er kommunerne forpligtede til at fremme
økologiske, ressourcemæssige og miljømæssige løsninger når der træffes
beslutninger om bygningsfornyelse. Her sigtes der især til energi- og vand-
besparende foranstaltninger.

Fremgangsmåder - beslutningens tilvejebringelse

En beslutning om bygningsfornyelse træffes af kommunalbestyrelsen, og
fremgangsmåden er, at kommunalbestyrelsen udarbejder og offentliggør et
forslag til beslutning, idet de orienterer ejere og lejere om forslaget og om
deres muligheder for at gøre indsigelse. Beslutningen kan evt. være baseret
på et projektforslag, der forlods er vedtaget af ejer og mindst halvdelen af de
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berørte lejere. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen på samme tid kan
vedtage en beslutning om bygningsfornyelse og godkende projektet, forud-
sat at projektet har været forelagt parterne i en seks ugers indsigelsesperio-
de.

Forløbet i fremgangsmåden er vist i figur 1.
Som med de tidligere regler kan kommunalbestyrelsen kræve en ejendom

overtaget mod erstatning, hvis det skønnes nødvendigt at råde over ejen-
dommen af hensyn til gennemførelse af beslutningen om bygningsfornyelse.
Det kan fx være tilfældet, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at ejeren ikke
selv magter funktionen som bygherre.

For de ombygningssager der efter kommunalbestyrelsens skøn kan udfø-
res af ejeren, opfordres ejeren til at udarbejde et projektforslag. Af opfordrin-
gen skal det fremgå, hvilken lejestigning kommunalbestyrelsen maksimalt
kan godkende. Ejeren er forpligtet til at inddrage lejerne i udarbejdelsen af
projektforslaget. Hvis en fjerdedel af lejerne ønsker det, kan de antage en
konsulent til at bistå dem. Udgifter forbundet med dette er støtteberettigede.

Figur 1. Forløbsoversigt - faserne i en bygningsfornyelsessag.

Forhandlet finansiering

En nyskabelse i loven fra 1998 er indførelsen af muligheden for at forhandle
med ejeren og indgå aftaler om medfinansiering af ombygningsudgifter. Øn-
sker en kommune at gøre brug af denne forhandlingsmulighed, skal det og
kravet hertil oplyses ejeren senest i forbindelse med opfordringen om udar-
bejdelse af et projekt.

I forbindelse med projekter der gennemføres efter reglerne om bygnings-
fornyelse, stilles der visse krav om sikring af den offentlige investering. Eje-
ren har fx pligt til at udarbejde drift- og vedligeholdelsesplaner, og kommu-
nen har visse sanktionsmuligheder ved manglende overholdelse af planer-
ne.

1 Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til beslutning om
bygningsfornyelse.

2 Beslutning om bygningsfornyelse træffes af kommunalbesty-
relsen. Et projektforslag vedtaget af ejeren og et flertal af
lejere - kan også danne grundlag for vedtagelsen af beslut-
ningen, hvorved man springer fase 1 over.

3 Kommunalbestyrelsen sender opfordringsskrivelse til ejere
af de omfattede ejendomme. Man varsler eventuelt forhand-
ling og angiver kommunalbestyrelsens krav til ejeren.

4 Eventuel forhandling om finansiering.

5 Kommunalbestyrelsen meddeler tilsagn til støtte på bag-
grund af de konkrete projektforslag.
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Ordningens udbredelse og anvendelse

På basis af et talmateriale, der bygger på data fra BOSSINF-BYF, belyses i
det følgende omfanget af aktiviteter baseret på bygningsfornyelse. De beløb,
der optræder i talmaterialet, er budgettal og ikke faktiske udgifter. Beløbene
kan ændres som følge af mertilsagn til projekterne. Efter en overgangsbe-
stemmelse i lov om byfornyelse, er der i 2000 givet nogle få nye hovedtil-
sagn efter den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring. En del af ram-
men er i 2000 brugt til mertilsagn til eksisterende beslutninger efter den
gamle byfornyelseslov. Endelig er der i 2000 givet tilsagn til beslutninger så-
vel efter den gamle som efter den nye byfornyelseslov.

Antallet af beslutninger

I 2000 blev der efter den nye byfornyelseslov truffet i alt 176 beslutninger om
bygningsfornyelse med et samlet investeringsbeløb på ca. 770 mio. kr. Den
gennemsnitlige investering per beslutning var 4,4 mio. kr. i 2000, jf. tabel 7.

Investeringsniveauet er uændret i forhold til 1999, men noget højere end
1998, hvor den gennemsnitlige investering per beslutning udgjorde 3,3 mio.
kr.

For de enkelte kommunegrupper ses en væsentlig variation i beslutnin-
gernes gennemsnitlige størrelse. Variationen er særlig stor i år 2000, hvor
det gennemsnitlige investeringsniveau var relativt højt i magistratskommuner
- over 12 mio. kr. per beslutning og ganske lavt i andre med større aktivitet -
under 1,4 mio. kr. per beslutning.

Tabel 2. Antal nye bygningsfornyelsesbeslutninger i 1998, 1999 og 2000 og den gennemsnitlige ram-
mebelastende investering per beslutning fordelt på kommunegrupper.

1998 1999 2000
Antal be-
slutninger

Gns. inv. per
beslutning
(mio. kr.)

Antal be-
slutninger

Gns. inv. per
beslutning
(mio. kr.)

Antal be-
slutninger

Gns. Inv. per
beslutning
(mio. kr.)

Københavns
Kommune

14 3,5 47 7,2 45 5,2

Magistrats-
kommuner

13 6,4 29 7,8 22 12,2

33 større by-
kommuner

54 3,2 70 2,4 49 3,7

Andre med stør-
re aktivitet

35 2,2 60 2,8 60 1,4

Hele landet 116 3,3 206 4,4 176 4,4

Kilde: By- og Boligministeriet.

Boliger og ombygningsudgifter fordelt på sagstyper

1.978 boliger var omfattet af beslutninger om bygningsfornyelse efter den
nye lov med tilsagnsår 2000. Dette svarer til 93 pct. af det samlede antal bo-
liger med tilsagn i 2000 (tabel 3).
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De gennemsnitlige udgifter per m2 boligareal til ombygning m.v. efter den
nye lov udgør 4.500 kr., 4.100 kr. og 4.400 kr. i henholdsvis 1998, 1999 og
2000.

Tabel 3. Antal boliger og ombygningsudgifter per m2 for beslutninger med hovedtilsagn i 1998, 1999 og
2000 efter gammel og ny lov.

1998 1999 2000
Antal
boliger

Udgifter per
m2 (kr.)

Antal
boliger

Udgifter per
m2 (kr.)

Antal
boliger

Udgifter per
m2 (kr.)

Byfornyelse (gl. lov) 468 6.900 253 9.700 112 16.300
Boligforbedring (gl. lov) 163 9.100 - - - -
Bygningsfornyelse (ny lov) 838 4.800 2.479 4.100 1.978 4.400
Kilde: By- og Boligministeriet.

De relativt høje ombygningsudgifter per kvadratmeter ved beslutninger efter
den gamle lov skal, ifølge By- og Boligministeriet, ses på baggrund af, at der
i 2000 kun er givet ganske få hovedtilsagn efter den gamle lov. De gennem-
snitlige ombygningsudgifter påvirkes kraftigt af en enkelt stor beslutning med
høje ombygningsudgifter.

Fornyede boliger fordelt på kommunegrupper

Fordelingen i antallet af fornyede boliger og den andel, de enkelte sagstyper
udgør i de respektive kommunegrupper, fremgår af tabel 4.

Når det gælder fordelingen på de respektive ordninger viser det sig, at
især gruppen af magistratskommuner og de øvrige kommuner med større
aktivitet i perioden fra 1998 til 2000 gennemfører en del fornyelser efter ka-
pitel 2 i de tidligere regler. Gruppen af større bykommuner repræsenterer de
kommuner, hvor andelen af fornyede boliger efter den nye lov er størst.

Tabel 4. Antal fornyede boliger fordelt på kommunegrupper i 1998 - 2000 efter gammel og ny lov.
Kommunegruppe

Ny lov Gl. Kap 2 Gl. kap 3 I alt Antal
Andel i pct.

København 83 16 1 100 3880

Magistratskommuner 77 20 3 100 1322

Større bykommuner 89 5 7 101 1482

Andre med større aktivitet 84 15 0 99 579

Andre med mindre aktivitet 87 5 9 101 291

Antal 6277 1058 219 7554 7554

Kilde: BOSSINF.

Den voldsomme nedgang i antallet af fornyede boliger, når man sammenlig-
ner perioden fra 1998-2000 med perioden fra 1995-1997 fremgår af tabel 5.
Nedgangen er størst i gruppen af magistratskommuner og blandt dem med
større aktivitet.
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Tabel 5. Antal fornyede boliger fordelt på kommunegrupper i 1998 - 2000 efter gammel og ny lov og i
perioden forud (1995-97).
Kommunegruppe 1998-2000 1995-1997 Pct. vis nedgang

Antal Antal Pct.

København 3880 4997 -22

Magistratskommuner 1322 2956 -55

Større bykommuner 1482 2204 -33

Andre med større aktivitet 579 1132 -49

Andre med mindre aktivitet 291 322 -10

Antal 7554 11611

Kilde: BOSSINF.

Fornyede boliger fordelt på ejerform

I tabellen herunder er vist, hvorledes de fornyede boliger er fordelt med hen-
syn til den ejerform, de repræsenterer, og det anvendte regelsæt.

Samlet set tegner fornyede boliger i henholdsvis private udlejningsejen-
domme og private andelsboliger sig for hver en tredjedel af de fornyede bo-
liger. Almene boliger og ejerboliger tegner sig hver især for ca. 14 pct. af de
fornyede boliger. Med skiftet til den nye lov er der tilsyneladende også sket
ændringer i fordelingen mellem de ejerformer, der indgår. Med de nye regler
tegner de almene boliger og ejerboligerne sig for en større andel, mens an-
delen af private udlejningsboliger og private andelsboliger er faldet.

Tabel 6. Ombyggede boliger fordelt på ejendomskategori.

Bygningsfor-
nyelse efter
ny lov

Byfornyelse
efter kap. 2 i
gammel lov
efter 1.1.98

Bygningsfor-
bedring efter
kap. 3 i
gammel lov
efter 1.1.98

Bygningsfor-
nyelse og
kondemne-
ring 1995-97

I alt Total

Andel i pct.
Privat udlejningsejendom 27 41 37 37 34 6488
Almennyttig udlejnings-
ejendom 20 7 0 11 14 2674
Offentlig udlejningsejendom 4 0 18 4 4 765
Anden udlejningsejendom
ejet af fonde, pens.kas. o.l. 0 0 0 2 1 228
Privat andelsboligejendom 27 40 41 31 31 5863
Ejerbolig (ejendom) 18 10 1 12 14 2628
Ejendom med blandet udlej-
nings- og ejerboliger 2 0 0 0 1 129
Erhvervsejendom for
udlejning 0 0 0 0 0 62
Erhvervsejendom benyttet
af ejer 0 0 0 1 1 117
Anden ejendom 0 0 4 2 1 211
Antal 6277 1058 219 11611 19165 19165
Kilde: BOSSINF.
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Tilvækst og afgang af boliger

Antallet af boligenheder før og efter byfornyelse kan ændre sig som følge af
sammenlægning og opdeling af boliger, nedrivning, nybyggeri samt nyind-
retning af boliger i eksisterende bebyggelse. Der sker nedrivning af i alt 99
boliger i forbindelse med beslutninger med tilsagnsår 2000 efter den nye
byfornyelseslov. Dette svarer til ca. 5 pct. af de boliger, som omfattes af
bygningsfornyelse. Der er kun i meget begrænset omfang besluttet egentligt
nybyggeri efter den nye byfornyelseslov. Der er til dato kun 3 beslutninger
med en samlet anskaffelsessum på ca. 12 mio. kr. Dette skal bl.a. ses i
sammenhæng med det ret beskedne antal nedrivninger, således at der ikke
er så stort behov for erstatningsbyggeri.

Friarealforbedringer

Efter den nye lov er der besluttet friarealforbedringer med en samlet udgift
på ca. 64 mio. kr. i 2000 mod ca. 50 mio. kr. i 1999, jf. tabel 5.

Tabel 7. Udgifter til friarealforbedringer for tilsagnsårene 1998, 1999 og 2000 under beslutninger om
byfornyelse og boligforbedring efter gammel lov samt bygningsfornyelse efter ny lov.

1998 1999 2000
Mio. kr.

Byfornyelse (gl. lov) 34,7 11,1 3,6
Boligforbedring (gl. lov) 0,8 - -
Bygningsfornyelse (ny lov) 24,9 50,2 64,4
I alt 60,4 61,3 68,0
Kilde: By- og Boligministeriet.

De samlede udgifter til friarealforbedringer efter både gammel og ny lov er
vokset fra ca. 60 mio. kr. for beslutninger med hovedtilsagn i 1998 til 68 mio.
kr. for beslutninger med hovedtilsagn i 2000. Stigningen er på mere end 10
pct.
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Aktivitetsniveau

159 af landets kommuner har erfaringer med anvendelsen af reglerne om
bygningsfornyelse. Af kortet i figur 2 fremgår det, hvor mange boliger der er
fornyet i de enkelte kommuner. Jo mørkere signatur desto flere fornyede bo-
liger.

StenlilleStenlilleStenlilleStenlilleStenlilleStenlilleStenlilleStenlilleStenlille

HøngHøngHøngHøngHøngHøngHøngHøngHøng

KalundborgKalundborgKalundborgKalundborgKalundborgKalundborgKalundborgKalundborgKalundborg

HelsingørHelsingørHelsingørHelsingørHelsingørHelsingørHelsingørHelsingørHelsingør

KøgeKøgeKøgeKøgeKøgeKøgeKøgeKøgeKøge

SusåSusåSusåSusåSusåSusåSusåSusåSuså

AssensAssensAssensAssensAssensAssensAssensAssensAssens

NyborgNyborgNyborgNyborgNyborgNyborgNyborgNyborgNyborg FuglebjergFuglebjergFuglebjergFuglebjergFuglebjergFuglebjergFuglebjergFuglebjergFuglebjerg

EjbyEjbyEjbyEjbyEjbyEjbyEjbyEjbyEjbyVissenbjergVissenbjergVissenbjergVissenbjergVissenbjergVissenbjergVissenbjergVissenbjergVissenbjerg LangeskovLangeskovLangeskovLangeskovLangeskovLangeskovLangeskovLangeskovLangeskovOdenseOdenseOdenseOdenseOdenseOdenseOdenseOdenseOdense
KertemindeKertemindeKertemindeKertemindeKertemindeKertemindeKertemindeKertemindeKerteminde

ÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhus

GedvedGedvedGedvedGedvedGedvedGedvedGedvedGedvedGedved

SkanderborgSkanderborgSkanderborgSkanderborgSkanderborgSkanderborgSkanderborgSkanderborgSkanderborg

OdderOdderOdderOdderOdderOdderOdderOdderOdder

RyRyRyRyRyRyRyRyRy

EbeltoftEbeltoftEbeltoftEbeltoftEbeltoftEbeltoftEbeltoftEbeltoftEbeltoftSilkeborgSilkeborgSilkeborgSilkeborgSilkeborgSilkeborgSilkeborgSilkeborgSilkeborg

HaderslevHaderslevHaderslevHaderslevHaderslevHaderslevHaderslevHaderslevHaderslev
VojensVojensVojensVojensVojensVojensVojensVojensVojens

SkærbækSkærbækSkærbækSkærbækSkærbækSkærbækSkærbækSkærbækSkærbæk

LemvigLemvigLemvigLemvigLemvigLemvigLemvigLemvigLemvig

RingkøbingRingkøbingRingkøbingRingkøbingRingkøbingRingkøbingRingkøbingRingkøbingRingkøbing

TrehøjeTrehøjeTrehøjeTrehøjeTrehøjeTrehøjeTrehøjeTrehøjeTrehøje

SallingsundSallingsundSallingsundSallingsundSallingsundSallingsundSallingsundSallingsundSallingsund NøragerNøragerNøragerNøragerNøragerNøragerNøragerNøragerNørager

ViborgViborgViborgViborgViborgViborgViborgViborgViborg

AalestrupAalestrupAalestrupAalestrupAalestrupAalestrupAalestrupAalestrupAalestrup

SkiveSkiveSkiveSkiveSkiveSkiveSkiveSkiveSkive

BjerringbroBjerringbroBjerringbroBjerringbroBjerringbroBjerringbroBjerringbroBjerringbroBjerringbro

ArdenArdenArdenArdenArdenArdenArdenArdenArden

HvorslevHvorslevHvorslevHvorslevHvorslevHvorslevHvorslevHvorslevHvorslev
RøndeRøndeRøndeRøndeRøndeRøndeRøndeRøndeRønde

BrandeBrandeBrandeBrandeBrandeBrandeBrandeBrandeBrande

IkastIkastIkastIkastIkastIkastIkastIkastIkast

VardeVardeVardeVardeVardeVardeVardeVardeVarde

HadsundHadsundHadsundHadsundHadsundHadsundHadsundHadsundHadsund

ThistedThistedThistedThistedThistedThistedThistedThistedThisted

MorsøMorsøMorsøMorsøMorsøMorsøMorsøMorsøMorsø
StøvringStøvringStøvringStøvringStøvringStøvringStøvringStøvringStøvring

FjerritslevFjerritslevFjerritslevFjerritslevFjerritslevFjerritslevFjerritslevFjerritslevFjerritslev

SkørpingSkørpingSkørpingSkørpingSkørpingSkørpingSkørpingSkørpingSkørping

AalborgAalborgAalborgAalborgAalborgAalborgAalborgAalborgAalborg

LæsøLæsøLæsøLæsøLæsøLæsøLæsøLæsøLæsø

SvendborgSvendborgSvendborgSvendborgSvendborgSvendborgSvendborgSvendborgSvendborg

SønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborgSønderborg

TranekærTranekærTranekærTranekærTranekærTranekærTranekærTranekærTranekær

SydalsSydalsSydalsSydalsSydalsSydalsSydalsSydalsSydals
RudkøbingRudkøbingRudkøbingRudkøbingRudkøbingRudkøbingRudkøbingRudkøbingRudkøbing

VordingborgVordingborgVordingborgVordingborgVordingborgVordingborgVordingborgVordingborgVordingborg

Nykøbing FalsterNykøbing FalsterNykøbing FalsterNykøbing FalsterNykøbing FalsterNykøbing FalsterNykøbing FalsterNykøbing FalsterNykøbing Falster

SakskøbingSakskøbingSakskøbingSakskøbingSakskøbingSakskøbingSakskøbingSakskøbingSakskøbing

GråstenGråstenGråstenGråstenGråstenGråstenGråstenGråstenGråsten

AabenraaAabenraaAabenraaAabenraaAabenraaAabenraaAabenraaAabenraaAabenraaRødekroRødekroRødekroRødekroRødekroRødekroRødekroRødekroRødekro

BovBovBovBovBovBovBovBovBov

PræstøPræstøPræstøPræstøPræstøPræstøPræstøPræstøPræstø

TinglevTinglevTinglevTinglevTinglevTinglevTinglevTinglevTinglev

Løkken-VråLøkken-VråLøkken-VråLøkken-VråLøkken-VråLøkken-VråLøkken-VråLøkken-VråLøkken-Vrå
FrederikshavnFrederikshavnFrederikshavnFrederikshavnFrederikshavnFrederikshavnFrederikshavnFrederikshavnFrederikshavn

Fredensborg-HumlebækFredensborg-HumlebækFredensborg-HumlebækFredensborg-HumlebækFredensborg-HumlebækFredensborg-HumlebækFredensborg-HumlebækFredensborg-HumlebækFredensborg-Humlebæk
FrederiksværkFrederiksværkFrederiksværkFrederiksværkFrederiksværkFrederiksværkFrederiksværkFrederiksværkFrederiksværk

Græsted-GillelejeGræsted-GillelejeGræsted-GillelejeGræsted-GillelejeGræsted-GillelejeGræsted-GillelejeGræsted-GillelejeGræsted-GillelejeGræsted-Gilleleje
HelsingeHelsingeHelsingeHelsingeHelsingeHelsingeHelsingeHelsingeHelsinge

HillerødHillerødHillerødHillerødHillerødHillerødHillerødHillerødHillerød
HundestedHundestedHundestedHundestedHundestedHundestedHundestedHundestedHundested

JægersprisJægersprisJægersprisJægersprisJægersprisJægersprisJægersprisJægersprisJægerspris

SkibbySkibbySkibbySkibbySkibbySkibbySkibbySkibbySkibby

LejreLejreLejreLejreLejreLejreLejreLejreLejre

SkovboSkovboSkovboSkovboSkovboSkovboSkovboSkovboSkovbo

ValløValløValløValløValløValløValløValløVallø

BjergstedBjergstedBjergstedBjergstedBjergstedBjergstedBjergstedBjergstedBjergsted

DianalundDianalundDianalundDianalundDianalundDianalundDianalundDianalundDianalund

DragsholmDragsholmDragsholmDragsholmDragsholmDragsholmDragsholmDragsholmDragsholm

GørlevGørlevGørlevGørlevGørlevGørlevGørlevGørlevGørlev

HashøjHashøjHashøjHashøjHashøjHashøjHashøjHashøjHashøj
HaslevHaslevHaslevHaslevHaslevHaslevHaslevHaslevHaslev

HolbækHolbækHolbækHolbækHolbækHolbækHolbækHolbækHolbæk

HvidebækHvidebækHvidebækHvidebækHvidebækHvidebækHvidebækHvidebækHvidebæk JernløseJernløseJernløseJernløseJernløseJernløseJernløseJernløseJernløse

KorsørKorsørKorsørKorsørKorsørKorsørKorsørKorsørKorsør

Nykøbing-RørvigNykøbing-RørvigNykøbing-RørvigNykøbing-RørvigNykøbing-RørvigNykøbing-RørvigNykøbing-RørvigNykøbing-RørvigNykøbing-Rørvig

RingstedRingstedRingstedRingstedRingstedRingstedRingstedRingstedRingsted

SkælskørSkælskørSkælskørSkælskørSkælskørSkælskørSkælskørSkælskørSkælskør

SlagelseSlagelseSlagelseSlagelseSlagelseSlagelseSlagelseSlagelseSlagelse SorøSorøSorøSorøSorøSorøSorøSorøSorø

SvinningeSvinningeSvinningeSvinningeSvinningeSvinningeSvinningeSvinningeSvinninge

TornvedTornvedTornvedTornvedTornvedTornvedTornvedTornvedTornved

TrundholmTrundholmTrundholmTrundholmTrundholmTrundholmTrundholmTrundholmTrundholm

TølløseTølløseTølløseTølløseTølløseTølløseTølløseTølløseTølløse

FakseFakseFakseFakseFakseFakseFakseFakseFakse

FladsåFladsåFladsåFladsåFladsåFladsåFladsåFladsåFladså

HolebyHolebyHolebyHolebyHolebyHolebyHolebyHolebyHoleby

HolmegaardHolmegaardHolmegaardHolmegaardHolmegaardHolmegaardHolmegaardHolmegaardHolmegaard

HøjrebyHøjrebyHøjrebyHøjrebyHøjrebyHøjrebyHøjrebyHøjrebyHøjreby

LangebækLangebækLangebækLangebækLangebækLangebækLangebækLangebækLangebæk

MariboMariboMariboMariboMariboMariboMariboMariboMaribo

MønMønMønMønMønMønMønMønMøn

NakskovNakskovNakskovNakskovNakskovNakskovNakskovNakskovNakskov

NystedNystedNystedNystedNystedNystedNystedNystedNysted

Nørre-AlslevNørre-AlslevNørre-AlslevNørre-AlslevNørre-AlslevNørre-AlslevNørre-AlslevNørre-AlslevNørre-AlslevRavnsborgRavnsborgRavnsborgRavnsborgRavnsborgRavnsborgRavnsborgRavnsborgRavnsborg

RudbjergRudbjergRudbjergRudbjergRudbjergRudbjergRudbjergRudbjergRudbjerg
RødbyRødbyRødbyRødbyRødbyRødbyRødbyRødbyRødby

RønnedeRønnedeRønnedeRønnedeRønnedeRønnedeRønnedeRønnedeRønnede

StevnsStevnsStevnsStevnsStevnsStevnsStevnsStevnsStevns

StubbekøbingStubbekøbingStubbekøbingStubbekøbingStubbekøbingStubbekøbingStubbekøbingStubbekøbingStubbekøbing

SydfalsterSydfalsterSydfalsterSydfalsterSydfalsterSydfalsterSydfalsterSydfalsterSydfalster

BogenseBogenseBogenseBogenseBogenseBogenseBogenseBogenseBogense

BrobyBrobyBrobyBrobyBrobyBrobyBrobyBrobyBroby

EgebjergEgebjergEgebjergEgebjergEgebjergEgebjergEgebjergEgebjergEgebjerg
FaaborgFaaborgFaaborgFaaborgFaaborgFaaborgFaaborgFaaborgFaaborg

GlamsbjergGlamsbjergGlamsbjergGlamsbjergGlamsbjergGlamsbjergGlamsbjergGlamsbjergGlamsbjerg

GudmeGudmeGudmeGudmeGudmeGudmeGudmeGudmeGudme
HaarbyHaarbyHaarbyHaarbyHaarbyHaarbyHaarbyHaarbyHaarby

MarstalMarstalMarstalMarstalMarstalMarstalMarstalMarstalMarstal

MunkeboMunkeboMunkeboMunkeboMunkeboMunkeboMunkeboMunkeboMunkeboNørre AabyNørre AabyNørre AabyNørre AabyNørre AabyNørre AabyNørre AabyNørre AabyNørre Aaby

OtterupOtterupOtterupOtterupOtterupOtterupOtterupOtterupOtterup

RingeRingeRingeRingeRingeRingeRingeRingeRingeRyslingeRyslingeRyslingeRyslingeRyslingeRyslingeRyslingeRyslingeRyslinge

SydlangelandSydlangelandSydlangelandSydlangelandSydlangelandSydlangelandSydlangelandSydlangelandSydlangeland

SøndersøSøndersøSøndersøSøndersøSøndersøSøndersøSøndersøSøndersøSøndersø

TommerupTommerupTommerupTommerupTommerupTommerupTommerupTommerupTommerup
UllerslevUllerslevUllerslevUllerslevUllerslevUllerslevUllerslevUllerslevUllerslev

ÆrøskøbingÆrøskøbingÆrøskøbingÆrøskøbingÆrøskøbingÆrøskøbingÆrøskøbingÆrøskøbingÆrøskøbing

ØrbækØrbækØrbækØrbækØrbækØrbækØrbækØrbækØrbæk

ÅrslevÅrslevÅrslevÅrslevÅrslevÅrslevÅrslevÅrslevÅrslev

AarupAarupAarupAarupAarupAarupAarupAarupAarup

AugustenborgAugustenborgAugustenborgAugustenborgAugustenborgAugustenborgAugustenborgAugustenborgAugustenborg

BredebroBredebroBredebroBredebroBredebroBredebroBredebroBredebroBredebro

BroagerBroagerBroagerBroagerBroagerBroagerBroagerBroagerBroager

ChristiansfeldChristiansfeldChristiansfeldChristiansfeldChristiansfeldChristiansfeldChristiansfeldChristiansfeldChristiansfeld

GramGramGramGramGramGramGramGramGram

HøjerHøjerHøjerHøjerHøjerHøjerHøjerHøjerHøjer LundtoftLundtoftLundtoftLundtoftLundtoftLundtoftLundtoftLundtoftLundtoft

LøgumklosterLøgumklosterLøgumklosterLøgumklosterLøgumklosterLøgumklosterLøgumklosterLøgumklosterLøgumkloster NordborgNordborgNordborgNordborgNordborgNordborgNordborgNordborgNordborg

Nørre-RangstrupNørre-RangstrupNørre-RangstrupNørre-RangstrupNørre-RangstrupNørre-RangstrupNørre-RangstrupNørre-RangstrupNørre-Rangstrup

RøddingRøddingRøddingRøddingRøddingRøddingRøddingRøddingRødding

SundevedSundevedSundevedSundevedSundevedSundevedSundevedSundevedSundevedTønderTønderTønderTønderTønderTønderTønderTønderTønder

BillundBillundBillundBillundBillundBillundBillundBillundBillund

BlaabjergBlaabjergBlaabjergBlaabjergBlaabjergBlaabjergBlaabjergBlaabjergBlaabjerg

BlåvandshukBlåvandshukBlåvandshukBlåvandshukBlåvandshukBlåvandshukBlåvandshukBlåvandshukBlåvandshuk

BrammingBrammingBrammingBrammingBrammingBrammingBrammingBrammingBramming
EsbjergEsbjergEsbjergEsbjergEsbjergEsbjergEsbjergEsbjergEsbjerg

FanøFanøFanøFanøFanøFanøFanøFanøFanø

GrindstedGrindstedGrindstedGrindstedGrindstedGrindstedGrindstedGrindstedGrindsted

HelleHelleHelleHelleHelleHelleHelleHelleHelle

HolstedHolstedHolstedHolstedHolstedHolstedHolstedHolstedHolsted

RibeRibeRibeRibeRibeRibeRibeRibeRibe

VejenVejenVejenVejenVejenVejenVejenVejenVejen

ØlgodØlgodØlgodØlgodØlgodØlgodØlgodØlgodØlgod

BrædstrupBrædstrupBrædstrupBrædstrupBrædstrupBrædstrupBrædstrupBrædstrupBrædstrup

BørkopBørkopBørkopBørkopBørkopBørkopBørkopBørkopBørkopEgtvedEgtvedEgtvedEgtvedEgtvedEgtvedEgtvedEgtvedEgtved

GiveGiveGiveGiveGiveGiveGiveGiveGive
HedenstedHedenstedHedenstedHedenstedHedenstedHedenstedHedenstedHedenstedHedenstedJellingJellingJellingJellingJellingJellingJellingJellingJelling

LunderskovLunderskovLunderskovLunderskovLunderskovLunderskovLunderskovLunderskovLunderskov

Nørre-SnedeNørre-SnedeNørre-SnedeNørre-SnedeNørre-SnedeNørre-SnedeNørre-SnedeNørre-SnedeNørre-Snede

Tørring-UldumTørring-UldumTørring-UldumTørring-UldumTørring-UldumTørring-UldumTørring-UldumTørring-UldumTørring-Uldum

VamdrupVamdrupVamdrupVamdrupVamdrupVamdrupVamdrupVamdrupVamdrup

VejleVejleVejleVejleVejleVejleVejleVejleVejle

Aulum-HaderupAulum-HaderupAulum-HaderupAulum-HaderupAulum-HaderupAulum-HaderupAulum-HaderupAulum-HaderupAulum-Haderup

EgvadEgvadEgvadEgvadEgvadEgvadEgvadEgvadEgvad

HerningHerningHerningHerningHerningHerningHerningHerningHerning

HolmslandHolmslandHolmslandHolmslandHolmslandHolmslandHolmslandHolmslandHolmsland

HolstebroHolstebroHolstebroHolstebroHolstebroHolstebroHolstebroHolstebroHolstebro

SkjernSkjernSkjernSkjernSkjernSkjernSkjernSkjernSkjern

StruerStruerStruerStruerStruerStruerStruerStruerStruer

Thyborøn-HarboøreThyborøn-HarboøreThyborøn-HarboøreThyborøn-HarboøreThyborøn-HarboøreThyborøn-HarboøreThyborøn-HarboøreThyborøn-HarboøreThyborøn-HarboøreThyholmThyholmThyholmThyholmThyholmThyholmThyholmThyholmThyholm

Ulfborg-VembUlfborg-VembUlfborg-VembUlfborg-VembUlfborg-VembUlfborg-VembUlfborg-VembUlfborg-VembUlfborg-Vemb

VidebækVidebækVidebækVidebækVidebækVidebækVidebækVidebækVidebæk

VinderupVinderupVinderupVinderupVinderupVinderupVinderupVinderupVinderup

AaskovAaskovAaskovAaskovAaskovAaskovAaskovAaskovAaskov

GaltenGaltenGaltenGaltenGaltenGaltenGaltenGaltenGalten

GjernGjernGjernGjernGjernGjernGjernGjernGjern

HadstenHadstenHadstenHadstenHadstenHadstenHadstenHadstenHadsten

HammelHammelHammelHammelHammelHammelHammelHammelHammelHinnerupHinnerupHinnerupHinnerupHinnerupHinnerupHinnerupHinnerupHinnerup

HørningHørningHørningHørningHørningHørningHørningHørningHørning

LangåLangåLangåLangåLangåLangåLangåLangåLangå

MariagerMariagerMariagerMariagerMariagerMariagerMariagerMariagerMariager

Midt-DjursMidt-DjursMidt-DjursMidt-DjursMidt-DjursMidt-DjursMidt-DjursMidt-DjursMidt-Djurs

NørhaldNørhaldNørhaldNørhaldNørhaldNørhaldNørhaldNørhaldNørhald

Nørre-DjursNørre-DjursNørre-DjursNørre-DjursNørre-DjursNørre-DjursNørre-DjursNørre-DjursNørre-Djurs
PurhusPurhusPurhusPurhusPurhusPurhusPurhusPurhusPurhus

RandersRandersRandersRandersRandersRandersRandersRandersRanders

RosenholmRosenholmRosenholmRosenholmRosenholmRosenholmRosenholmRosenholmRosenholm

SamsøSamsøSamsøSamsøSamsøSamsøSamsøSamsøSamsø

SønderhaldSønderhaldSønderhaldSønderhaldSønderhaldSønderhaldSønderhaldSønderhaldSønderhald

ThemThemThemThemThemThemThemThemThem

FjendsFjendsFjendsFjendsFjendsFjendsFjendsFjendsFjends

HanstholmHanstholmHanstholmHanstholmHanstholmHanstholmHanstholmHanstholmHanstholm
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Antal fornyede boliger efter reglerne om bygningsfornyelse
Perioden fra 1997 til 2000
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Figur 2. Antal boliger fornyet efter reglerne om bygningsfornyelse. Kilde BOSSINF N = 159.
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Københavns Kommune topper, ikke overraskende, med knap 9.000 for-
nyede boliger i perioden. Derefter er der et spring til Århus og Frederiksberg,
hvor 1500 boliger er fornyet. I Odense, Fredericia, Aalborg og Gentofte
kommuner er der fornyet omkring 500 boliger i den undersøgte periode.

Langt hovedparten af kommunerne har fornyet mellem 1 og 50 boliger i
den femårsperiode der indgår. De hvide kommuner, hvor der ikke er fornyet
boliger efter disse regler tæller hovedsageligt landkommuner eller de for-
stadskommuner hvor bygningsmassen er relativt ung.

Aktivitetsniveau på kommunetype

I tabellen herunder er aktivitetsniveauet opgjort ved antallet af fornyede boli-
ger og den andel, de enkelte kommunetyper tegner sig for. Ca. halvdelen af
de fornyede boliger ligger i Københavns Kommune. Deres andel er vokset
fra 43 pct. til 51 pct. Gruppen af øvrige magistratskommuner tegner sig
derimod for en noget mindre andel i perioden fra 1998 til 2000 (16 pct.)
sammenlignet med perioden fra 1995 til 1997 (25 pct.).

Tabel 8. Aktivitetsniveau på kommunetype.
Beslutningstype I alt Total

Bygningsfornyelse
efter ny lov

Byfornyelse efter
kap. 2 i gammel lov
efter 1.1.98

Bygningsforbedring
efter kap. 3 i gammel
lov efter 1.1.98

Bygningsfornyelse
og kondemnering
1995-97

Andel i pct.
København 51 58 24 51 43 46
Magistratskommuner 16 25 19 18 25 22
33 større bykommuner 21 7 45 20 19 19
Andre med større
aktivitet 8 8 1 8 10 9
Andre med mindre
aktivitet 4 1 11 4 3 3
I alt 100 100 100 100 100 100
Antal sager 6277 1058 219 7554 11611 19165
Kilde: BOSSINF.

Erfaringer med bygningsfornyelse og planer om brug
43 pct. af de kommuner der har svaret på spørgsmålet om erfaringer med
beslutninger om gennemførelse af bygningsfornyelse. 31 pct. påtænker at
gøre det, mens 26 pct. ikke har planer i denne retning.

Tabel 9. Erfaringer med bygningsfornyelse fordelt på kommunetyper.
Har taget beslut-
ninger efter den
nye lov

Påtænker at tage
beslutninger

Nej I alt Antal kom-
muner i hver
gruppe

Andel i pct.
København 100 - - 100 1
Magistratskommuner 100 - - 100 4
Større bykommuner 70 22 7 100 27
Andre m. større aktivitet 50 19 31 100 16
Andre m. mindre aktivitet 27 35 38 100 48
Kommuner uden aktivitet 8 67 25 100 12
Alle Kommuner 43 31 26 100 108
Svarfordeling på spørgsmålet: "Har kommunen taget - eller påtænker at tage - byforrnyelsesbeslutninger om byg-
ningsfornyelse efter den nye byfornyelseslov fra 1.1.98?". Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 28.
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Både Københavns Kommune og gruppen af magistratskommuner har taget
denne type beslutninger. Det samme gælder i høj grad de større bykommu-
ner, hvoraf 70 pct. af dem, der indgår i undersøgelsen, har gennemført for-
nyelsesprojekter efter denne ordning.

Det er blandt kommuner i gruppen med mindre aktivitet man finder den
største andel af kommuner, hvor man hverken har taget beslutninger om
bygningsfornyelse og heller ikke forventer at gøre det. Denne andel udgør
38 pct.

Blandt kommuner i gruppen "andre med større aktivitet" er der ligeledes
en overraskende stor andel (31 pct.) der hverken bruger eller forventer at
bruge ordningen.

Bygningsfornyelse frem for andre fremgangsmåder

Vælger man at benytte byfornyelseslovens regler om bygningsfornyelse på
en ejendom frem for lovens andre regelsæt, kan det have forskellige grunde.
I spørgeskemaet er der spurgt til, hvorfor man har valgt at bygningsfornyelse
frem for andre fremgangsmåder. Resultaterne fremgår af tabellen herunder.

Tabel 10. Begrundelser for valg af bygningsfornyelse fremfor andre fremgangsmåder.
Principper Køben-

havn
Magistrats-
kommuner

Større
bykom-
muner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle
kom-
muner

Andel
væsentli-
ge, pct.

Antal

Ombygningsbehovet
var for stort i de på-
gældende ejen-
domme 1,0 1,0 1,8 2,1 2,9 2,1 76 54
Tilskuddene i de
andre ordninger for
små 1,0 1,8 2,0 2,5 2,5 2,3 84 55
Anvendelsesområ-
det i de øvrige ord-
ninger for snævert 3,0 1,5 2,7 2,9 3,0 2,8 68 53
De pågældende eje-
re ville ikke selv ta-
ge initiativ til aftalt
boligforbedring mv. 4,0 4,5 3,2 3,5 3,6 3,5 40 52
Bygningsfornyelsen
giver kommunen
bedre mulighed for
at styre fornyelsen 1,0 2,3 2,6 2,6 3,2 2,7 71 52
Har ikke overvejet
de andre ordninger 5,0 3,0 4,2 4,1 4,1 4,1 27 49
Andre forhold 5,0 4,3 4,0 4,3 4,3 15 20
Antal 1 4 22 10 17

Svar på spørgsmålet: ”Hvorfor har kommunen valgt at bruge bygningsfornyelsen fremfor at gennemføre fornyelsen i
de pågældende ejendomme ved hjælp af aftalt boligforbedring eller via bygningsforbedringsudvalg?” (1. Meget væ-
sentlig, 2. Ret væsentlig, 3. Væsentlig, 4. Mindre væsentlig, 5. Uden betydning). Besvarelser fra kommuner som er
uden aktivitet er ikke vist. Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 32.

Undersøgelsen viser her, at der blandt de adspurgte kommuner hersker en
relativ stor enighed om, at en ret væsentlig grund til at vælge bygningsforny-
else er, at ombygningsbehovet i de pågældende ejendomme var for stort
eller tilskuddene for små i alternative ordninger. Især København og de an-
dre større kommuner finder disse forhold afgørende.
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Københavns Kommune og magistratskommunerne angiver, at det er en
meget væsentlig eller ret væsentlig grund, at fremgangsmåden i bygnings-
fornyelse giver kommunen de bedste muligheder for at styre byfornyelsen.

At de pågældende ejere ikke selv ville tage initiativ til aftalt boligforbed-
ring, udgør kun en væsentlig eller mindre væsentlig grund.

Af bemærkningerne til spørgsmålet om valget af fremgangsmåde, angiver
en kommune, at valget af bygningsfornyelse til dels skyldes, at reglerne for
aftalt boligforbedring er for komplicerede at bruge for "almindelige husejere".
Her ville man foretrække en form for kontante tilskud.

Investeringsrammens fordeling

En tredjedel af de adspurgte kommuner bifalder den måde, By- og Boligmi-
nisteriet fordeler investeringsrammerne, mens omtrent halvdelen ville for-
trække en fordeling basret på enkeltvise ansøgninger. 16 pct. svarer ved ik-
ke.

København Kommune og halvdelen af magistratskommunerne er enige i
den nuværende fremgangsmåde, mens især de øvrige kommuner i højere
grad bifalder et forslag om i stedet at fortage fordelingen på baggrund af an-
søgning.

Tabel 11. Adspurgte kommuners holdning til investeringsrammens fordeling. (Fordelingen bygger på
relativt få svar og skal ses med de forbehold dette indebærer).

Ja Nej, bedre at
fordele efter
ansøgning

Nej, andre
grunde

Ved ikke I alt Antal kom-
muner i
hver gruppe

Andel i pct.
København 100 - - - 100 1
Magistratskommuner 50 25 25 - 100 4
Større bykommuner 36 45 5 14 100 22
Andre m. større aktivitet 30 40 10 20 100 10
Andre m. mindre aktivitet 33 39 6 22 100 18
Kommuner uden aktivitet - 100 - - 100 1
Alle Kommuner 36 41 7 16 100 56

Svarfordeling på spørgsmålet: ”By- og Boligministeriet fordeler investeringsrammer til kommunerne efter faste forde-
lingstal. Er det en god fremgangsmåde?” Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 50.

Kommuner der ikke benytter bygningsforbedring

Det er kun to af de kommuner, der har besvaret spørgeskemaundersøgel-
sen, som har svaret på, hvorfor de ikke har brugt ordningen (de kommuner
som ikke har brugt byfornyelsesloven er ikke spurgt specifikt, om hvorfor de
ikke har anvendt reglerne om bygningsfornyelse. Den ene kommune hører til
blandt gruppen af større bykommuner, og her er forklaringen, at man for ti-
den er i gang med at afslutte to relativt store byfornyelsessager i henhold til
den tidligere lovgivning. I denne kommune er der i øvrigt behov for byg-
ningsforbedring, og man forventer således at benytte ordningen i fremtiden.
Den anden kommune hører til blandt kommuner med større aktivitet. Også
her er årsagen til, at man endnu ikke har anvendt denne fremgangsmåde, at
man endnu arbejder med en uafsluttet byfornyelsesbeslutning efter den
gamle ordning.
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Kommunernes administration af ordningen og
problemer i forbindelse hermed

Erfaringer med brug af reglerne for støtte til bygningsfornyelse

Med byfornyelseslovens nye regler om bygningsfornyelse er grundlaget for
tildeling af støtte ændret på en række punkter. I spørgeskemaundersøgelsen
er kommunerne spurgt om, hvorledes de nye regler fungerer i praksis. Re-
sultaterne fremgår af tabel 12.

Tabel 12. Regler for tildeling af støtte i medfør af bestemmelserne om bygningsfornyelse.
Principper Køben-

havn
Magistrats-
kommuner

Større by-
kommuner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle
kommuner

Andel
godt,
pct.

Antal

At ejendomme opført efter 1970 ikke kan støttes 1,0 2,0 2,0 2,7 3,0 2,3 80 41
Bagatelgrænsen, dvs. at ombygningsudgifterne
skal overstige et vist niveau (1000 kr/m2) 5,0 1,7 2,2 2,4 3,4 2,5 76 42
Reglerne for hvornår ejendomme med erhverv
kan ombygges til boliger 5,0 1,7 3,4 2,8 3,1 3,1 66 35
Kravene om at kondemnable forhold og sikker-
hedsmæssige forhold skal afhjælpes 1,0 1,7 1,8 2,4 2,7 2,2 95 40
Reglerne for hvornår man kan opføre nybyggeri
med støtte i loven , 5,0 2,6 2,9 2,8 2,8 79 34
Reglerne for hvornår man kan nedrive bolig-
ejendomme 1,0 4,0 2,2 2,7 2,8 2,5 86 37
Reglerne for hvornår man kan nedrive erhverv 1,0 3,0 2,6 2,7 2,9 2,7 81 36
At man ikke kan støtte fornyelse af offentligt
ejede bygninger 1,0 3,0 3,8 3,1 4,0 3,6 39 36
Reglerne for hvornår man kan overtage ejen-
domme (råde over) 5,0 1,0 2,1 2,6 3,0 2,5 91 35
Regler for inddragelse af uudnyttede arealer i
bygningerne 5,0 1,7 2,8 2,5 3,2 2,8 76 38
Reglerne for tilbygninger 2,0 1,3 2,5 3,0 3,3 2,7 82 34
Andre regler for valg af ejendomme og for
hvad der kan gennemføres 5,0 3,0 3,0 3,4 60 5
Antal 1 3 20 9 11

Svarfordeling på spørgsmålet: ”Hvordan fungerer reglerne i byfornyelsesloven for, hvilke ejendomme der kan få støtte til bygningsfornyelse, og for den
fornyelse der kan gennemføres med støtte?” 1. Meget godt, 2. Ret godt, 3. Nogenlunde godt, 4. Mindre godt, 5. Dårligt. I ovenstående tabel er det i den
næstyderste kolonne til højre angivet, hvor stor en andel der i alt svarer enten "Meget godt", "Ret godt" eller "Nogenlunde godt". Besvarelser fra kommuner
som er uden aktivitet er ikke vist. Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 34.

Nogle af reglerne, er der forholdsvis bred enighed om, er gode. Det gælder
fx reglen om, at der ikke kan gives støtte til ejendomme, som er opført efter
1970. Det gælder også reglerne om tilbygninger. Endelig gælder det regler-
ne om, at kondemnable forhold og sikkerhedsmæssige forhold skal afhjæl-
pes.

Med hensyn til reglen om bygningens opførelsestidspunkt anfører en af
magistratskommunerne i bemærkningerne til dette spørgsmål, at man ville
betragte det som en fordel, hvis man kunne anvende byfornyelsesloven på
nyere boligbyggerier i særlige tilfælde.
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Andre regler er der mere delte meninger om blandt de forskellige kom-
munekategorier. Det gælder fx reglerne om, hvornår kommunen kan råde
over en ejendom for at gennemføre byfornyelsen. Her mener den største
byfornyelseskommune, København, at reglen fungerer direkte dårligt. Magi-
stratskommunerne mener, at reglen fungerer, meget godt. De øvrige mener,
at reglen fungerer ret godt eller nogenlunde godt.
 Københavns Kommune skiller sig også ud fra de øvrige ved at være
stærkt utilfreds med reglen om en bagatelgrænse på 1000 kr. per m², regler-
ne om ombygning af erhvervsarealer til boligformål og reglerne om inddra-
gelse af uudnyttede arealer i bygninger. I bemærkningerne til denne pro-
blemstilling anfører man fra Københavns Kommunes side, at man savner en
adgang til at gennemtvinge foranstaltninger, der rækker ud over nedrivning
og kondemnable forhold.

At man ikke kan opnå støtte til offentlige bygninger udløser også delte
meninger. Københavns Kommune er meget tilfreds med reglen, mens de
øvrige kun finder, at reglen fungerer nogenlunde godt eller mindre godt.

Kommunernes principper for udvælgelse af ejendomme

Hvor der tidligere gjaldt relativt specifikke kriterier for udvælgelse af ejen-
domme, er udvælgelsen nu i langt højere grad baseret på en konkret vurde-
ring. Det er ikke længere et krav, at ejendommen ligger i et utidssvarende
område, ligesom der ikke er fastsat detaljerede regler om, hvilke istandsæt-
telsesarbejder der kan meddeles støtte til. I forbindelse med spørgeskema-
undersøgelsen er kommunerne spurgt om, hvilke principper der ligger til
grund for deres udvælgelse af ejendomme til bygningsfornyelse. Resultater-
ne fremgår af tabel 13.
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Tabel 13. Afgørende principper for udvælgelsen af ejendomme til bygningsfornyelse.
Principper Køben-

havn
Magistrats-
kommuner

Større by-
kommuner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle
kommuner

Andel væ-
sentlige,
pct.

Antal

At indsatsen primært koncentre-
res til de dårligste ejendomme 3,0 1,3 1,7 2,1 2,6 2,1 84 62
At det ikke er muligt for ejeren
selv at betale en fornyelse 3,0 2,8 2,8 3,5 2,9 3,0 65 60
At kommunens udgifter kan
holdes indenfor givne økonomi-
ske rammer 2,0 1,0 1,6 2,1 2,0 1,8 95 61
At ejerne deltager frivilligt i
fornyelse af ejendommene 3,0 2,3 1,8 1,9 2,3 2,0 90 62
At midlerne primært bruges i pri-
vate udlejningsejendomme 4,0 4,3 2,9 3,2 3,8 3,4 50 60
At ejerne selv tager initiativ til
bygningsfornyelsen, jvf. § 11,
stk. 5 i loven 4,0 3,3 2,8 2,8 2,7 2,9 63 62
At der er enighed mellem ejere
og lejere om at ejendommen
skal bygningsfornyes 4,0 2,3 1,7 2,3 2,5 2,2 92 60
At kommunen kan styre i hvilken
rækkefølge og i hvilke bydele der
gennemføres bygningsfornyelse 1,0 2,8 1,8 2,9 3,1 2,5 73 59
At bygningsfornyelsen primært
foregår i byområder med gene-
relle fysiske eller sociale proble-
mer 1,0 3,3 2,1 2,9 3,3 2,7 69 58
At bygningsfornyelsen primært
foregår i byområder hvor
kommunen er i gang med en ge-
nerel områdeindsats, som hel-
hedsorienteret byfornyelse,
kvarterløft o.l. 3,0 3,5 2,4 2,8 3,3 2,9 63 59
Andet 4,0 4,4 5,0 4,0 4,3 14 21
Antal 1 4 22 11 23
Svarfordeling på spørgsmålet: ”Hvilke principper har været afgørende for udvælgelse af ejendomme til bygningsfornyelse?” (1. Meget væsenligt, 2. Ret
væsentligt, 3. Væsentligt, 4. Mindre væsentligt, 5. Uden betydning). Besvarelser fra kommuner som er uden aktivitet er ikke vist. Kilde: spørgeskema-
undersøgelsen sp. 30.

Med undersøgelsen kan der konstateres en ret bred enighed om, at det er
væsentligt at indsatsen rettes mod de dårligste ejendomme. Det er også
bred enighed om, at det er ret væsentligt, at ejerne deltager frivilligt.

Der er mere delte meninger om, hvor væsentligt det er, at kommunen sty-
rer rækkefølgen af fornyelsen og om indsatsen fortrinsvist skal foregå i by-
områder med generelle problemer. Københavns Kommune finder begge
dele meget væsentlige, mens de øvrige blot finder dem væsentlige. Alle er
enige om, at det blot er væsentligt, at fornyelsen sker i områder, hvor kom-
munen i forvejen er i gang med en indsats som fx kvarterløft.

Flere kommuner bemærker til dette spørgsmål, at det vigtigste i udvæl-
gelsen er, at kulturhistoriske værdier og dermed de bevaringsværdige byg-
ninger sikres.
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Kommunernes principper for gennemførelsen

Ved gennemførelsen af bygningsforbedring tillægges forskellige forhold for-
skellig vægt. Tabellen herunder gengiver svarfordelingen på hvilke princip-
per der har været afgørende i forbindelse med bygningsfornyelsens gen-
nemførelse.

Tabel 14. Afgørende principper ved gennemførelse af bygningsfornyelse.
Principper Køben-

havn
Magistrats-
kommuner

Større by-
kommuner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle
kommuner

Andel væ-
sentlige,
pct.

Antal

At standarden i fornyede ejendomme
kommer op på niveau med nybygge-
riet 3,0 2,8 2,3 2,4 3,1 2,6 80 54
At alle opretnings- og vedligeholdel-
sesproblemer løses på en gang 1,0 2,0 2,0 2,7 2,9 2,4 83 53
At ejerne ikke tvinges til at gennemfø-
re foranstaltninger de ikke ønsker 4,0 2,3 2,5 2,4 2,7 2,6 83 53
At lejerne deltager i beslutningspro-
cessen 1,0 1,5 2,0 3,1 3,3 2,6 75 53
At der er enighed mellem ejere og
lejere om fornyelse af ejendomme 3,0 1,8 2,0 3,0 3,2 2,6 79 53
At ejere og lejere økonomisk bidrager
mest muligt til fornyelsen og kommu-
nen mindst muligt 4,0 1,8 2,3 2,7 2,9 2,6 80 54
At de afledede økonomiske virkninger
for kommunen (udgifter til boligstøtte
mv.) begrænses 5,0 2,5 2,4 3,1 3,1 2,8 72 53
At den administrative belastning af
kommunen er mindst mulig 5,0 3,5 2,8 3,0 2,7 2,9 69 54
At bevare og renovere ejendomme
fremfor nedrivning, hvor det betyder
noget for helheden i byområdet 1,0 1,0 1,5 2,0 2,9 2,0 87 53
At de tekniske løsninger har en høj
standard 1,0 1,8 2,0 2,2 3,1 2,3 88 52
At arkitektoniske/bevaringsværdige
forhold i ejendommene beva-
res/fredes 1,0 2,5 1,4 2,1 2,4 1,9 92 53
At økologiske hensyn indgår i renove-
ringen 2,0 3,0 2,6 3,6 3,6 3,1 57 53
At boligerne bliver egnede for ældre
eller handicapvenlige 4,0 3,5 2,8 3,4 3,1 3,1 66 53
At huslejen efter byfornyelsen ikke
bliver for høj 3,0 3,0 1,8 2,8 2,8 2,4 92 53
At små lejligheder lægges sammen til
større 2,0 3,5 3,5 3,8 4,0 3,7 38 53
At erhvervs- eller andre arealer om-
dannes til boligformål 4,0 4,3 3,3 3,4 3,1 3,3 45 53
At uudnyttede arealer inddrages til
bolig, fx lofter 4,0 4,3 3,1 4,0 3,7 3,6 38 53
Andre principper 4,0 , 4,4 5,0 3,8 4,3 17 18
Antal 1 4 22 10 17

Svarfordeling på spørgsmålet: ”Hvilke principper har været afgørende for, hvordan bygningsfornyelsen gennemføres i ejendomme?” 1. Meget væsentligt, 2.
Ret væsentligt, 3. Væsentligt, 4. Mindre væsentligt, 5. Uden betydning). Besvarelser fra kommuner som er uden aktivitet er ikke vist. Kilde: spørgeskema-
undersøgelse, sp. 33.
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Kommunerne lægger vægt på forskellige forhold ved gennemførelsen af de
vedtagne beslutninger.

Der hersker forholdsvis bred enighed om, at det er ret væsentligt, at alle
opretnings- og vedligeholdelsesproblemer bliver løst på en gang. Køben-
havn og de andre større kommuner lægger dog noget mere vægt på dette
end de mindre kommuner. Der er også forholdsvis bred enighed i, at den
tekniske kvalitet skal være høj, og at man skal bevare fremfor at rive ned,
hvis det betød noget for helheden i området.

Der er mere delte meninger om, hvorvidt de afledte økonomiske virknin-
ger for kommunen i form af boligydelse skal begrænses. Det finder de fleste
væsentligt, mens Københavns Kommune finder, at dette hensyn er uden
betydning.

De fleste kommuner finder det enten væsentligt eller mindre væsentligt, at
små lejligheder sammenlægges. I Københavns Kommune betragtes denne
mulighed som ret væsentlig.

De fleste kommuner finder det væsentligt eller mindre væsentligt, at øko-
logiske hensyn indgår, og at boligerne i forbindelse med indsatsen gøres
egnede for handicappede. Også her skiller Københavns Kommune sig ud fra
det gennemgående mønster. I Københavns Kommune finder man det ret
væsentligt, at de økologiske hensyn indgår i beslutningerne om bygningsfor-
nyelse, men til gengæld mindre væsentligt, at boligerne gøres egnede for
ældre og handicappede.

Kommunerne angiver gennemgående at muligheden for at omdanne er-
hvervsarealer og andre arealer til boliger, kun betragtes som et væsentligt
eller mindre væsentligt princip for bygningsfornyelsen.

En kommune bemærker til dette spørgsmål at erhvervsarealer typisk ind-
går og ombygges til boliger, hvis de står tomme, og hvis alternativet til om-
bygning er nedrivning. En anden kommune anfører at man primært har an-
vendt ordningen til at rive bygninger ned.

Administration

Et vigtigt mål med vedtagelsen af regelændringerne, at reducere kommu-
nernes administrationsbyrde i byfornyelsen. En række spørgsmål i evalue-
ringens spørgeskemaundersøgelse afdækker dette forhold.

Som det fremgår af den første tabel herunder viser det sig, at relativt
mange kommuner mener, at administrationsbyrden har et sådant omfang, at
det betragtes som besværligt at gennemføre en beslutning om bygningsfor-
nyelse. De fleste kommuner svarer at det er "ret besværligt" at bruge be-
stemmelserne om bygningsfornyelse.

Tabel 15. Vurdering af administrationsbyrden ved anvendelse af reglerne om bygningsfornyelse.
Principper Køben-

havn
Magistrats-
kommuner

Større
bykom-
muner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle
kommu-
ner

Andel
besvær-
ligt, pct.

Antal

Hvordan opfatter
kommunen admini-
strationen af byg-
ningsfornyelsen? 2,0 2,5 2,0 2,2 1,6 1,9 94 56
Svarfordeling på spørgsmålet: ”Hvordan opfatter kommunen administrationen af bygningsfornyelsen? I hvor høj grad
er det tungt og ressource-forbrugende at bruge ordningen?” (1. Meget besværligt, 2. Ret besværligt, 3. I en vis grad
besværligt, 4. Rimeligt nemt, 5. Meget nemt). Besvarelser fra kommuner som er uden aktivitet er ikke vist. Kilde:
spørgeskemaundersøgelsen sp. 37.

Udover dette generelle spørgsmål er kommunerne spurgt om hvorvidt det
tidsmæssigt er blevet lettere at gennemføre sager med den nye lov.

Svarfordelingen viser at omtrent halvdelen af de adspurgte kommuner,
mener at de nye bestemmelser har betydet en væsentlig tidsmæssig reduk-
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tion af planlægningsforløbet. Fordelingen på kommunegrupper viser at man
er relativt enige - uanset kommunetype.

Tabel 16. Vurdering af tidsmæssig reduktion ved nye regler om bygningsfornyelse.
Køben-
havn

Magistrats-
kommuner

Større
bykom-
muner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle
kommu-
ner

Andel
væsentli-
ge, pct.

Antal

Har ændringer i loven
per 1.1.98 betydet en
tidsmæssig forkortelse
af planlægningsforlø-
bet i bygningsfornyel-
sen? 4,0 3,5 3,4 3,8 3,5 3,5 48
Antal 1 4 19 5 11 40
Svarfordeling på spørgsmålet: (1. Ja, en meget væsentlig fork., 2. Ja, en væsentlig fork., 3. Ja, en vis fork., 4. Nej,
ingen fork., 5. Nej, Forlænget forløb). Besvarelser fra kommuner som er uden aktivitet er ikke vist. Kilde: spørgske-
maundersøgelsen sp. 41.

Kommunerne er også bedt om at give deres vurdering af hvorvidt de mener
det tager for lang tid at gennemføre en sag om bygningsfornyelse. Resultat-
fordelingen fremgår af tabel 17.

Det viser sig at kommunerne generelt mener,at det tager for lang tid at
gennemføre en sag efter bestemmelserne om bygningsfornyelse. I gennem-
snit er der kun 15 pct. af de adspurgte der svarer nej til dette spørgsmål,
mens 56 pct. svarer at det generelt tager for lang tid.

En andel på 15 pct. er enige om at gennemførelsestiden er acceptabel, i
de tilfælde, hvor ejeren selv tager initiativ efter bestemmelserne i lovens § 11
stk. 5. (Det er den bestemmelse som betyder at kommunalbestyrelsen kan
vedtage en beslutning om bygningsfornyelse og godkende et projekt samti-
dig, hvis ejeren og halvdelen af lejerne indsender et projekt).

Tabel 17. Vurdering af tidsmæssig reduktion ved nye regler om bygningsfornyelse.
Synes I, at det tager for lang tid at
gennemføre en sag efter bestemmel-
serne om bygningsfornyelse?

Ja, generelt Ja, men ikke hvis
ejeren tager initiativ
efter § 11 stk. 5

Nej Ved
ikke

I alt

Andel i pct.
København 0 100 0 0 100
Magistratskommuner 75 0 25 0 100
Større bykommuner 68 23 9 0 100
Andre m. større aktivitet 40 20 30 10 100
Andre m. mindre aktivitet 52 5 14 29 100
Kommuner uden aktivitet 0 0 0 100 100
Alle Kommuner 56 15 15 14 100
Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 40.

En af måderne kommunerne kan lette administrationsbyrden er ved at bruge
byfornyelseskonsulenter. Det har ca. halvdelen af de adspurgte kommuner
gjort i "stor udstrækning", mens 40 pct. har gjort det "i nogen udstrækning".
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Tabel 18. Anvendelse af byfornyelseskonsulenter.
Har kommunen brugt eksterne kon-
sulenter (byfornyelsesselskaber og
lignende) i forbindelse med byg-
ningsfornyelsen?

Ja, i stor
udtrækning

Ja, i en vis
udstrækning

Nej I alt Antal kom-
muner i hver
gruppe

Andel i pct.
København 100 - - 100 1
Magistratskommuner - 100 - 100 4
Større bykommuner 45 41 14 100 22
Andre m. større aktivitet 50 40 10 100 10
Andre m. mindre aktivitet 67 33 - 100 18
Kommuner uden aktivitet 100 - - 100 1
Alle Kommuner 52 41 7 100 56
Kilde: spørgeskemaundersøgelsen: sp. 38.

Erfaringer med de enkelte regler og procedurer

Når det gælder de enkelte forhold ved gennemførelse af proceduren i byg-
ningsfornyelse, er der nogle forhold, der fungerer bedre end andre. For at
belyse dette forhold, er kommuner i forbindelse med spørgeskemaundersø-
gelsen bedt om en karakteristik af de enkelte forhold i proceduren med fokus
på de tilfælde, hvor kommunen er den udfarende part. Spørgsmål og svar-
fordeling fremgår af tabel 19.

Københavns Kommune adskiller sig generelt med en relativt positiv vur-
dering af regler og procedurer i forbindelse med bygningsfornyelse, hvor de
øvrige kommuner i mere begrænset omfang udtrykker denne holdning. Det
gælder udarbejdelse af byfornyelsesbeslutninger, ændringer af beslutninger,
orientering af ejere og lejere, regler for genhusning og ejernes udarbejdelse
af projektforslag. Det er især reglerne om genhusning, der kun nogenlunde
eller i mindre grad fungerer godt.

To af punkterne er der gennemgående enighed om, kun fungerer nogen-
lunde godt eller mindre godt. Det gælder reglerne om fastsættelse af den
maksimale huslejestigning, og det gælder kommunernes sanktionsmulighe-
der mod ejere, der ikke følger deres opfordring. Københavns Kommune me-
ner, at begge disse regler fungerer dårligt.

I bemærkningerne til dette spørgsmål anfører en del kommuner, at man
principielt ikke agerer som den udfarende part i disse sager, men altid af-
venter et udspil fra ejer og lejere.

En magistratskommune anfører, at ved grænsen for, hvornår lejere er be-
rettiget til en erstatningsbolig bør sættes op. For nuværende skal lejere tilby-
des en erstatningsbolig, hvis huslejen stiger med mere end 80 kr. per m2 og
det mener man er for lavt. En grænse på 200 kr. per m2 foreslås med hen-
visning til, at det er problematisk at fremskaffe et tilstrækkeligt antal mindre,
billige boliger.
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Tabel 19. Når kommunen opfordrer ejere til bygningsfornyelse.
Principper Køben-

havn
Magistrats-
kommuner

Større by-
kommuner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle kom-
muner

Andel godt,
pct.

Antal

Udarbejdelse og offentliggørelse
af byfornyelsesbeslutning 1,0 2,5 2,0 2,7 2,9 2,4 93 28
Ændring af beslutninger 1,0 2,0 2,4 4,0 3,1 2,6 86 21
Fastsættelse af en maksimale
lejestigning i forbindelse med
beslutningen 5,0 3,5 2,5 2,7 3,3 3,0 77 26
Orientering af ejere og lejere 1,0 2,3 2,3 2,5 3,0 2,5 97 30
Regler for genhusning 1,0 3,5 2,3 3,5 3,5 2,8 76 25
Overtagelse af råde over ejen-
domme 1,0 2,7 2,5 , 3,4 2,7 84 19
Salg af råde over ejendomme 4,0 2,7 2,7 2,0 3,3 2,8 78 18
Ejernes udarbejdelse af projekt-
forslag 1,0 2,0 3,1 3,0 3,3 2,9 78 23
Kommunens sanktionsmulig
heder mod ejere der ikke følger
opfordring/påbud 5,0 4,8 3,3 3,2 3,7 41 17
Ejernes samarbejde med lejerne 3,0 2,8 3,2 3,0 3,0 3,0 86 22
Lejernes vetoret 4,0 2,3 2,8 3,0 3,0 2,8 81 21
Antal 1 4 12 4 9

Svarfordeling på spørgsmålet: ”Hvordan fungerer de enkelte regler og procedurer i forbindelse med bygningsfornyelse, som ikke gennemføres på ejers
initiativ efter § 11, stk. 5 i loven?” (1. Meget godt, 2. Ret godt, 3. Nogenlunde godt, 4. Mindre godt, 5. Dårligt). Besvarelser fra kommuner som er uden
aktivitet er ikke vist. Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 42.

Anvendelse af ordningen med støtte til en beboerkonsulent

Undersøgelsen viser, at reglernes mulighed for at opnå støtte til beboerråd-
givning kun er anvendt i meget begrænset omfang.

I Københavns Kommune benytter man sig af ordningens mulighed for at
opnå støtte til konsulentbistand for at kvalificere beboerne til sagen. Det
samme gør en fjerdedel af magistratskommunerne og ca. 14 pct. af de ad-
spurgte større bykommuner (se tabel 25 bilag).

Erfaringer med styring af ombygningsudgifterne

Hovedparten af kommunerne opererer med særlige fremgangsmåder til sik-
ring og kontrol med de samlede ombygningsudgifter.

I nogle kommuner betyder det fx, at priskalkulere der udarbejdes forud for
beslutningen om gennemførelse af bygningsfornyelse, i princippet betragtes
som ufravigelige. I andre kommuner benytter man desuden et fastlagt mak-
simum for ombygningsudgiften som fx 10.000 kr. per kvadratmeter. Andre
tager udgangspunkt i prisniveauet for almene boliger, og endnu andre ac-
cepterer maksimalt en tabsdel på 40 pct.

Anvendelsen af mertilsagn

Mertilsagn til hovedtilsagnet for den enkelte bygningsfornyelsesbeslutning
har hidtil udgjort en væsentlig andel af de samlede omkostninger. Mertilsagn
er anset af By- og Boligministeriet som et udtryk for at kommunerne ikke har
et tilstrækkeligt kendskab til det nødvendige tilsagnsbehov. Med henblik på



32

at reducere anvendelsen af mertilsagn er loven ændret med virkning fra 1.1.
2001 hvorefter kommunerne kun kan hjemtage mertilsagn til 10 pct. af kom-
munens samlede investeringsramme. Hvis kommunen overskrider denne
grænse må de selv afholde udgiften, og det forventes at betyde mere grun-
dige forundersøgelser og en mere klar ansvarsplacering i forhold til uforud-
sete udgiftsposter.

De nye regler betyder, at mertilsagn fra at være en markant økonomisk
faktor ikke længere har den samme betydning, og når kommunerne er
spurgt om en række forhold vedrørende anvendelsen af mertilsagn i denne
evaluering, skal resultaterne ses med de forbehold det indebærer.

Af svarene i spørgeskemaet fremgår det, at de fleste søger at undgå at
anvende mertilsagn. I en kommune accepterer man kun budgetoverskridel-
ser der vedrører forbedringer som kan finansieres gennem en lejestigning.
De godkendes normalt, hvis kommunen i øvrigt har ledig byfornyelsesramme
dertil (se tabel 26 i bilag).

I Københavns Kommune har man ingen fast eller formel politik i forhold til
mertilsagn. Man forklarer de budgetmæssige overskridelser med den gene-
relle prisudvikling, med forfald der opstår efter beslutningen er taget og en-
delig med, at der forekommer en vis underbudgettering.

I tre ud af fire magistratskommuner har man en politik på det område,
mens hovedparten af de større kommuner og kommuner med større aktivitet
har valgt at tage stilling fra sag til sag.

Kvalitetssikring

Kommunerne anvender forskellige fremgangsmåder, når det gælder sikring
af kvaliteten af de arbejder, der udføres. Mange har målsætninger om god
kvalitet, men mange erkender samtidigt, at det er vanskeligt at sikre og lave
regler for, fordi ejendommene ikke er ens. Flere kommuner forklarer, at an-
svaret for kvalitetssikring er overladt til konsulenter og andre fagkyndige.

I en kommune, der tilhører gruppen af større bykommuner, foretager man
jævnlige eftersyn i byggeperioden.

En anden kommune i denne gruppe svarer her, at projekterne vurderes
grundigt inden udbud/licitation. Her kræves der en svamperapport fra aner-
kendt firma - ligeledes før udbud. Kvalitetskontrol under byggeprocessen
gennemføres via uanmeldte besøg på byggepladsen. Kommunen kræver
endvidere en særlig "aflevering" sammen med projekterende arkitekt, før
godkendelse af endeligt byggeregnskab.

I en magistratskommune stiller man krav om: fast undertag til tegltage, at
gulvkonstruktioner i vådrum er tunge, til forhold vedrørende facaden og til
særlige økologiske forhold. Det sidste dækker fx over et krav om vandbespa-
rende armaturer og toiletter.

En større bykommune svarer, at man kræver en standard som nyt alment
boligbyggeri, og at bygningers ydre sikres ved lokalplaner. Endelig svarer
man i en anden større kommune, at man i hovedtrækkene følger de kvali-
tetsnormer, der tidligere var gældende.

Blandt de adspurgte kommuner er man relativt enige, om at kvaliteten af
fornyelser gennemført efter den nye lov er den samme som under de tidlige-
re kvalitetsnormer. En del kommuner i gruppen af kommuner med større ak-
tivitet og de større bykommuner svarer dog, at de reelt ikke ved, om kvalite-
ten er den samme (se tabel 27 i bilag).

Fra en kommunes side forklarer man, at kvaliteten ikke nødvendigvis har
ændret sig, men at ejerne i højere grad selv istandsætter lejligheder og ny-
indretter lejligheder i uudnyttede tagrum.

De adspurgt kommuner er delte i spørgsmålet om, hvorvidt lovens krav
om ejerens forpligtelse til at udarbejde vedligeholdelsesplaner er rimelige (se
tabel 28 i bilag). Københavns Kommune mener, at reglerne er rimelige. Det
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samme gør tre fjerdedel af de større bykommuner, mens magistratskommu-
nerne alle mener, at reglerne er for bureaukratiske eller overflødige.

Erfaringer med forhandlet finansiering

I medfør af bestemmelsernes muligheder for at nedbringe de offentlige ud-
gifter til bygningsfornyelse, kan kommunerne vælge at forhandle med ejere,
inden man giver tilsagn til støtte.

Andelen af kommuner, der har anvendt reglerne om forhandlet finansie-
ring, udgør for alle kommuner 42 pct.
Københavns Kommune anvender konsekvent muligheden for at forhandle
finansieringen med de berørte ejere. De samme gør halvdelen af de fire ma-
gistratskommuner. En magistratskommune gør det i de fleste sager, mens
den sidste magistratskommune kun gør det i et mindretal af beslutninger.

En tredjedel af de større bykommuner forhandler ikke, men knap halvde-
len gør det i de fleste tilfælde. Hovedparten af de mindre kommuner anven-
der muligheden i begrænset omfang.

En af de kommuner, der er tilbageholdne med at indlede forhandlinger
med ejeren, anfører i en bemærkning til spørgsmålet, at man her lægger
vægt på, at ejendommene har en sund økonomi efter bygningsfornyelsen.
Det gør man blandt andet fordi, man søger at sikre den offentlige investering
og i erkendelse af, at indsatsen formentlig er noget, man kun få lejlighed til
én gang. Her betragter man altså forhandlet finansiering som en fremgangs-
måde, der udhuler ejendommens driftsøkonomi.

Tabel 20. Anvendelse af mulighederne for at forhandle finansieringen med de involverede ejere.

Har kommunen forsøgt at nedbringe de offentlige
udgifter i bygningsfornyelsen ved at forhandle
finansieringen med ejerne efter § 57 i loven?

Ja, i forbindelse
med alle beslut-
ningerne

Ja, ved de
fleste

Ja, men kun ved
et mindretal af
beslutninger

Nej I alt Antal kom-
muner i hver
gruppe

København 100,0 - - - 100,0 1
Magistratskommuner 50,0 25,0 25,0 - 100,0 4
Større bykommuner 16,0 32,0 16,0 36,0 100,0 25
Andre m. større aktivitet 18,2 9,1 27,3 45,5 100,0 11
Andre m. mindre aktivitet 3,4 10,3 3,4 82,8 100,0 29
Alle Kommuner 12,7 17,7 11,4 58,2 100,0

Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 51.

Hvis kommunen vil optage forhandlinger med ejeren om egenfinansiering,
kan de enten gøre det i medfør af lovens § 57 eller forud for offentliggørelse
af forslaget om bygningsfornyelse. Med den første fremgangsmåde skal øn-
sket om forhandling varsles ejeren i forbindelse med opfordringsskrivelsen.
Forhandlingen skal være på plads forud for kommunens meddelelse af til-
sagn. Efter den anden fremgangsmåde forhandler kommunen med ejere om
den andel, de skal betale af byfornyelsesomkostningerne forud for byforny-
elsesbeslutningen. Derved undgås det økonomiske udspil, der ligger i be-
slutningen, som antagelig stiller ejeren i en bedre forhandlingssituation. Efter
§ 57 hedder det da også forhandling om støtteafkald, hvilket indikerer kom-
munens negative forhandlingssituation.

I Københavns Kommune benytter man sig af begge muligheder. Blandt
magistratskommunerne foretrækker to kommuner forhandlinger i medfør af §
57, mens de øvrige magistratskommuner benytter sig af begge fremgangs-
måder.

Blandt de større bykommuner foretrækker 40 pct. af de adspurgte at for-
handle forud for beslutningen, ca. halvdelen benytter begge fremgangsmå-
der. Blandt disse kommuner er der ingen, der foretrækker den fremgangs-
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Tabel 21. Forhandling før beslutning eller i henhold til lovens § 57. (79 kommuner har svaret på dette spørgsmål).
Foretrækker kommunen at forhandle med ejerne om de
selv betaler dele af fornyelsen udenfor byfornyelsesbe-
slutnignen (egenfinansiering), eller at gennemføre for-
handlinger efter lovens § 57 efter at beslutning er taget?

Foretrækker
forhandling
om egenfinan-
siering

Foretrækker
forhandling om
nedsat støtte
efter § 57

Bruger begge
muligheder

Bruger ingen
af mulighe-
derne

Ved
ikke

I alt

Andel i pct.
København 0 0 100 0 0 100
Magistratskommuner 0 50 50 0 0 100
Større bykommuner 40 0 28 4 28 100
Andre m. større aktivitet 36 9 9 9 36 100
Andre m. mindre aktivitet 24 7 7 7 55 100
Kommuner uden aktivitet 11 0 0 22 67 100
Alle Kommuner 28 6 16 8 42 100
Kilde spørgeskemaundersøgelse, sp. 53.

måde, der følger af § 57. At forhandle forud for beslutningen er ligeledes
foretrukket af ca. 40 pct. af øvrige kommuner med større aktivitet.
I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen er kommunerne spurgt om
fordele og ulemper, aftale egenfinansiering før en byfornyelsesbeslutning
fremfor forhandling om nedsat støtte efter lovens § 57. Resultaterne fremgår
af tabel 22.

Tabel 22. Fordele og ulemper ved at aftale egenfinansiering før en byfornyelsesbeslutning fremfor forhandling om nedsat støtte.
Principper Køben-

havn
Magistrats-
kommuner

Større by-
kommuner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle kom-
muner

Andel
rigtigt,
pct.

Antal

Ejerne mere motiverede for at bidrage øko-
nomisk før en byfornyelsesbeslutning er taget 1,0 3,0 1,7 2,1 2,3 2,1 95 37
Enklere procedure for kommunen 1,0 3,5 2,0 2,1 2,8 2,3 85 33
Egenfinansiering af forbedringer giver mindre
belastning af kommunens investeringsramme 1,0 2,3 1,8 2,4 2,0 2,0 97 37
Fordel for ejerne at gennemføre forbedringer
under lejeloven 3,0 2,5 3,5 3,7 3,3 3,3 58 24
Alternative finansieringsmuligheder (GI. lån
mv.) kan være afgørende for om ejerne vil
egenfinansiere 1,0 2,3 2,6 2,4 3,0 2,5 86 22
Ulempe at egenfinansierede bygningsarbejder
ikke er forsikrede i Byggeskadefonden 1,0 2,0 2,7 4,0 3,0 2,8 69 26
Problemer med kommunegarantier for lån 3,0 2,3 3,2 4,0 3,5 3,3 43 23
Andre fordele og ulempe 1,0 5,0 3,7 33 3
Antal 1 4 18 8 6

Svarfordeling på spørgsmålet: ”Hvad er fordele og ulemper ved at aftale egenfinansiering før en byfornyelsesbeslutning frem for forhandling om nedsat
støtte efter § 57?” (1. Helt rigtigt, 2. Meget rigtigt, 3. I et vist omfang rigtigt, 4.Mindre rigtigt, 5. Forkert). Besvarelser fra kommuner som er uden aktivitet er
ikke vist. Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 54.

Som det ses, er der stor enighed om det rigtige i, at ejere er mere motivere-
de for at bidrage, før en byfornyelsesbeslutning er taget, at egenfinansiering
betyder en reduceret belastning for kommunens investeringsramme, og at
alternative finansieringsmuligheder kan være afgørende for, om ejerne vil
egenfinansiere.

Der er mere delte meninger om, hvorvidt det er en ulempe, at egenfinan-
sierede bygningsarbejder ikke er forsikrede i Byggeskadefonden. Køben-
havn og magistratskommunerne mener, at det er helt rigtigt eller meget rig-
tigt, mens de øvrige mener, det kun i et vist omfang er rigtigt.
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At det er en fordel for ejerne at bruge lejeloven til forbedringer, og at der
er problemer med kommunegarantier for lån er forhold, er kun i et vist om-
fang rigtigt - ifølge de adspurgte kommuner.

En kommune angiver i bemærkningerne til dette spørgsmål, at procedu-
rerne i § 57 er for bureaukratiske.

I spørgeskemaundersøgelsen er kommuner spurgt om, hvilke typer af
ejere der er mest villige til at lave aftaler om egenfinansiering eller reduceret
støtte. Resultatet fremgår af tabel 23.

Tabel 23. Ejernes villighed til at indgå aftaler om egenfinansiering eller reduceret støtte.
Principper Køben-

havn
Magstrats-
kommuner

Større by-
kommu-
ner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle kom-
muner

Andel
villige,
pct.

Antal

Private udlejere 4,0 3,7 2,7 2,3 2,2 2,8 79 29
Andelsboligfor-
eninger 4,0 2,0 2,8 3,5 2,8 67 12
Almene bolig-
selskaber 4,0 1,0 3,0 3,5 2,5 62 13
Ejerlejligheds-
foreninger 4,0 2,5 4,0 3,1 43 7
Antal 1 3 15 4 5

Svarfordeling på spørgsmålet: ”I hvilke ejendomme er ejerne mest villige til at lave aftaler om egenfinansiering eller
reduceret støtte?” (1. Meget, 2. Ret meget, 3. I en vis grad, 4. Mindre, 5. Slet ikke). Besvarelser fra kommuner som
er uden aktivitet er ikke vist. Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen sp. 55.

Københavns Kommune svarer her, at ejerne i alle ejendomskategorier kun i
mindre grad var villige til at lave aftaler om egenfinansiering. De større by-
kommuner er ret enige om at ejerne i en vis grad er villige til at bidrage til fi-
nansieringen, uanset ejendomskategorien.

Magistratskommunerne mener, at der er forskel på ejerne inden for de
enkelte ejerformer. De almene boligselskaber er meget villige til forhandling,
andelsboligforeningerne er ret villige, mens de private udlejere er mindre vil-
lige til at acceptere egenfinansiering.

Om selve forhandlingssituationen

I forbindelse med selve forhandlingssituationen er der visse forhold, der har
større betydning end andre. Kommunerne er generelt enige om, at det er
helt rigtigt eller meget rigtigt at det er svært at forhandle støtten ned når først
kommunen har opfordret ejerne til at deltage. De er også enige om at kom-
munen risikerer at bygningsfornyelsen ikke bliver til noget, hvis den står fast
på nedsættelse af støtten. Endelig er der enighed om, at det er nemmere at
forhandle med "professionelle" udlejere end med privatpersoner, som kun
har få ejendomme.
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Tabel 24. Kommunernes erfaringer med forhandlinger.
Principper Køben-

havn
Magistrats-
kommuner

Større by-
kommuner

Andre m.
større
aktivitet

Andre m.
mindre
aktivitet

Alle kommu-
ner

Andel
rigtigt,
pct.

Antal

I mange private udlejningsejen-
domme vil det ikke kunne betale
sig økonomisk for ejerne at deltage,
hvis de ikke får fuld støtte 2,0 3,3 2,9 3,2 1,0 2,9 69 26
Det er svært for kommunen at
skønne, hvor meget støtten kan
reduceres i den enkelte ejendom 4,0 2,5 2,8 3,0 1,0 2,8 68 28
Når kommunen først har opfordret
ejerne til at deltage er det svært at
forhandle støtten ned 1,0 2,7 2,5 2,2 1,0 2,3 80 25
Kommunen risikerer at bygnings-
fornyelsen ikke bliver til noget, hvis
den står fast på nedsættelse af
støtten 1,0 2,3 2,3 2,5 1,0 2,2 96 28
Hvis ejerne selv har taget initiativet
til bygningsfornyelsen er det nemt
at forhandle 2,0 1,3 1,9 2,3 2,0 1,9 100 29
Det er nemmere at forhandle med
"professionelle" udlejere, end med
privatpersoner, som kun har få
ejendomme 1,0 1,7 2,1 2,5 1,0 2,0 86 22
Forhandling er mest relevant i de
mest nedslidte ejendomme 5,0 2,3 3,0 2,8 2,0 2,8 81 26
Forhandling er mest relevant i
ejendomme med stort forbedrings-
behov 2,0 3,3 2,5 2,8 2,0 2,6 85 27
Det er nemmere at forhandle udfra
faste krav/regler fra kommunen 2,0 1,3 3,0 2,2 2,0 2,5 77 26
Ejendommens belåning har stor
betydning for ejernes villighed 3,0 1,5 2,1 2,0 1,0 2,0 91 22
I ejendomme med en god økonomi
er det nemmere at få ejeren til at
bidrage 3,0 1,7 2,1 2,0 1,0 2,0 96 24
Usikkerhed om økonomien efter
byfornyelsen får mange ejere til
modsætte sig at bidrage 4,0 2,3 3,1 2,8 3,0 3,0 72 25
Andre vigtige erfaringer 1,0 3,0 2,3 67 3
Antal 1 4 16 6 2

Svarfordeling på spørgsmålet: ”Hvad er kommunens erfaringer med forhandlingerne?” (1. Helt rigtigt, 2. Meget rigtigt, 3. I et vist omfang rigtigt, 4. Mindre
rigtigt, 5. Forkert). Besvarelser fra kommuner som er uden aktivitet er ikke vist. Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen sp. 56.

Andre spørgsmål er der lidt mere delte meninger om, fx mener Københavns
Kommune, at det er mindre rigtigt, at usikkerheden omkring økonomien får
mange ejere til at modsætte sig at bidrage. Magistratskommunerne mener,
at det forhold er meget rigtigt.

I Københavns Kommune mener man, at det kun i et vist omfang er rigtigt,
at ejendommens belåningsgrad har stor betydning for at få ejeren til at bi-
drage, hvor de øvrige mener, at dette er meget rigtigt.

Københavns Kommune mener, at det er direkte forkert, at forhandling er
mest relevant i de mest nedslidte ejendomme, mens de øvrige kommuner
mener, at det er meget rigtigt eller i et vist omfang er rigtigt.
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Principper for forhandling

Hovedparten af de adspurgte kommuner anvender ikke faste principper, når
det gælder forhandlinger med ejere om støtte til bygningsforbedring. Hertil
hører Københavns Kommune og tre ud af fire magistratskommuner, som alle
svarer, at fremgangsmåden afhænger af ejerformen. Københavns Kommune
arbejder som den eneste med et princip om, at andelsboligforeninger i prin-
cippet selv skal betale for forbedringsdelen i projektet.

Kommunerne svarer generelt, at kravene til ejeren afhænger af ejen-
dommens samlede økonomi - halvdelen af magistratskommunerne opererer
her med en regel om, at tabet maksimalt må udgøre en vis andel af omkost-
ningerne.

I bemærkningerne til dette spørgsmål svarer en kommune, at de indleder
forhandlingerne med et uformelt møde med ejeren og dennes arkitekt, hvor
man drøfter forskellige muligheder. Fra kommunens side sker det med ud-
gangspunkt i tidligere sager, hvorved kvalitetsniveau og økonomisk ramme
indgår i deres udspil. Hvis man opnår enighed går sagen videre til beslut-
ning, ellers droppes sagen.

En anden kommune pointerer, at man her lægger stor vægt på, at der lig-
ger et udkast til driftsbudget efter renoveringen. Herved får ejeren og kom-
munen klarhed for renoveringens økonomiske betydning: hvilke lån vedrø-
rende egenfinansieringen, der kan ligge foran det offentlig støttede byforny-
elseslån/forbedringslån. Beregning af kommunegaranti - max garanti fra
kommunens sider er ligeledes væsentlig på dette tidlige tidspunkt.

Endelig anfører en kommune, at principperne for de forhandlinger, der
foregår, er vidt forskellige afhængigt af, om der er tale om en andelsforening
eller en privat udlejer. I andelsboligforeningerne er der ikke interessekon-
flikter i samme grad som mellem ejere og lejere.

Reduktion i andel af samlede udgifter

Både Københavns Kommune og tre ud af fire magistratskommuner opererer
med et krav om nedsættelse af førhuslejen med tidligere lejeforhøjelser, der
skyldes forbedringer. Denne praksis er i mindre grad anvendt i de mindre
kommuner.

Blandt de adspurgte kommuner er der relativ bred enighed om, at ejeren
selv skal afholde udgifter svarende til overskridelsen eller reducere projektet,
hvis forbedringsudgifterne betyder, at huslejeloftet overstiges. I Københavns
Kommune gælder denne regel. Det samme er tilfældet i tre ud af fire magi-
stratskommuner og i to tredjedele af de større bykommuner og kommuner
med større aktiviteter.

Enkelte kommuner i gruppen af større bykommuner giver ikke støtte til
arbejder, der kan betragtes som uopsættelige, og som ejeren for længst
burde have udført.

Det er tilsyneladende ganske udbredt at stille krav om lejlighedssammen-
lægning i forbindelse med forhandlingerne med ejeren. Det benytter man i
Københavns Kommune og i tre fjerdedele af både magistratskommunerne
og de større bykommuner.

Endelig er der muligheden for at pålægge ejeren at betale en vis procent-
del af projektets tabsdel. Det er ikke en mulighed, Københavns Kommune
benytter sig af, ligesom den heller ikke anvendes blandt gruppen af andre
kommuner med større aktivitet. Det gør den til gengæld blandt halvdelen af
magistratskommunerne og de store bykommuner.
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Fra fokusgruppeinterview

Spørgsmålet om forhandlet finansiering er også diskuteret i forbindelse med
et fokusgruppeinterview.

Her udtaler en deltager, at den største effekt af loven om forhandlet fi-
nansiering har været psykologisk, for den er i sin form uegnet til at føre for-
handlinger med.

Ifølge en anden deltager er lovens regler om forhandlet finansiering efter
§ 57 ikke brugbar. I stedet for at anvende lovens bestemmelser, er det såle-
des praksis at en forhandling finder sted, før en opfordringsskrivelse sendes
ud. Aftalen med ejeren foreligger allerede inden den sendes ud, og som of-
test indgår der ejenfinansiering. Anvendelsesområdet for loven om forhand-
let finansiering finder kun sin udbredelse som delt finansiering. Her er en del
af aftalen egenfinansiering, mens den resterende del af projektet er en for-
handling om vedligeholdelse om modernisering. Således bliver det besluttet,
hvad og hvor meget der skal støttes, inden der indledes forhandlinger efter
loven om forhandlet finansiering.

En deltager er principielt enig i, at reglerne om forhandlet finansiering er
overflødige. En hurtig afklaring er ønskelig, og i bestemmelserne om for-
handlet finansiering er der for mange led i forhandlingen. En forhandling har
typisk fundet sted før beslutningen, hvis loven om egenfinansiering anven-
des, fordi det er mest hensigtsmæssigt, at forhandlingen finder sted før
planlægningsforløbet.

En deltager repræsenterer en kommune, hvor man allerede i 1995 traf en
beslutning om, at byfornyelsen ikke måtte koste mere end prisen for nyt al-
mennyttigt boligbyggeri fratrukket fradraget for grundudgiften. Her er det
derfor praksis, at udvælgelsen af ejendomme sker efter ansøgning efter § 11
stk. 5. Det forbedrer kommunens forhandlingsposition i forhold til et opsø-
gende arbejde.

En deltager påpeger, at forhandlingerne i praksis er flyttet til tidligere fase,
blandt andet som følge af, at hovedparten af ejendommene - i visse kom-
muner - bliver bedt om at ansøge efter § 11 stk. 5. Han mener at det bety-
der, at kommunerne er gunstigere stillet i en forhandlingsposition, idet an-
søgningerne kommer til dem og ikke omvendt. Det giver endvidere mulighed
for at sige fra over for ejendomme.

Ejerne betaler en større del af omkostningerne ved byfornyelse i forhold til
tidligere, men det har, påpeger en deltager i fokusgruppeinterviewet, medført
en kvalitativ forringelse af gennemførte projekter.

Udgangspunktet for forhandlingerne er ifølge en deltager i fokusgruppen
at undgå at gå over huslejeloftet, og man har ingen intentioner om at gen-
indføre sparet vedligeholdelse.

En anden deltager mener ikke, at bestemmelserne om forhandlet finan-
siering er noget incitament for at forhandle, men at det derimod er nedskæ-
ringer af rammen.

En deltager mener det problematisk, at ikke alle ordninger kan forsikres i
Byggeskadefonden, og efterspørger en bestemmelse om, at det, uanset fi-
nansieringsmetoden, ville være muligt at forsikre her.
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Vurdering af ordningens effektivitet - i hvor høj
grad opnås de ønskede virkninger af indsatsen
for færrest mulige offentlige midler

Kommunerne anfører en del bemærkninger til spørgsmålet om hvordan
reglerne for bygningsfornyelse fungerer. De fleste bemærkninger angår et
fortsat behov for forenkling af reglerne – til trods for den, der hidtidig er gen-
nemført.

En kommune skriver, at det stadig er en tung opgave, hvor man skal bru-
ge for mange midler på administration.

En kommune efterspørger bedre vejledninger på området.
Mindre kommuner påpeger, at de ikke har opgaver nok til at kunne op-

bygge et erfaringsgrundlag. De anbefaler, at man overvejer at styrke de små
kommuners rolle i byfornyelseslovgivningen.

En af disse mindre kommuner foreslår ordninger baseret på tilskud frem
for lån. Man mener, at det ville medføre en nemmere sagsbehandling til de
mange små sager i de små kommuner, hvor hovedproblemet er gamle, totalt
nedslidte ejendomme, som ønskes nedrevet med et statstilskud. Den kom-
mune, som kommer med denne bemærkning, har i de seneste 10 år kun
haft en bygningsfornyelsessag, hvor en ejendom skulle forbedres. Kommu-
nens øvrige sager har været opkøb og nedrivning af gamle ejendomme.

Kommunen har primært almennyttige boliger. Paragraffen om, at der skal
annonceres om ordningen med aftalt boligforbedring hvert år, giver blot
unødvendigt arbejde med at afvise borgere, som ikke kan bruge ordningen.
Helhedsorienteret byfornyelse har man ikke ressourcer til at gå i gang med.

I en mindre kommune efterspørger man en større ramme. Her har man
ca. 2 mio. kr. Det rækker - ifølge kommunen - ikke til fx at omdanne en tidli-
gere virksomhed til 5-10 lejligheder.
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Forslag til ændringer

En kommune med en nyere bygningsmasse anfører det som en fordel, hvis
man kunne gennemføre byfornyelse i erhvervskvartererne, hvor en del af
erhvervsejendommene kunne indgå i fornyelsesplanen med henblik på at
etablere integrerede bolig- og erhvervsområder. Konflikten mellem er-
hvervsområder bestående af kontorer og boliger vurderes som begrænset.
Samtidig kunne man benytte lejligheden til at få renset forurenede grunde.

En kommune bemærker, at det vil være en fordel, hvis kommunen kunne
indberette byfornyelsesbehovet årligt - som tidligere.

Endelig påpeger en kommune, at man burde lade Byggeskadefonden
forsikre alle arbejder, der gennemføres i tilknytning til byfornyelsen uanset
finansieringen.
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Bilagstabeller

Tabel 25. Kommunernes erfaringer med reglerne om støtte til beboerkonsulent. (51 kommuner har sva-
ret på dette spørgsmål).
Har kommunen anvendt ordningen med støtte til beboerkonsulent? Ja Nej I alt
København 100 0 100
Magistratskommuner 25 75 100
Større bykommuner 14 86 100
Andre m. større aktivitet 0 100 100
Andre m. mindre aktivitet 5 95 100
Kommuner uden aktivitet 0 100 100
Alle Kommuner 11 89 100
Kilde: spørgeskemaundersøgelse sp. 43.

Tabel 26. Kommunernes politik i forhold til mertilsagn. (55 kommuner har svaret på dette spørgsmål).

Har kommunen en bestemt politik i forhold til
mertilsagn til ejerne?

Nej, tager stilling fra
sag til sag

Ja Ved ikke I alt

København 100 0 0 100
Magistratskommuner 25 75 0 100
Større bykommuner 77 23 0 100
Andre m. større aktivitet 90 0 10 100
Andre m. mindre aktivitet 82 6 12 100
Kommuner uden aktivitet 100 0 0 100
Alle Kommuner 78 16 5 100
Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 46.

Tabel 27. Vurdering af ombygningsarbejdernes kvalitet. (57 kommuner har svaret på dette spørgsmål).
Har kvaliteten af arbejderne ændret sig efter afskaffelsen af de
kvalitetsnormer, der var i den tidligere lov?

Nej Ved ikke I alt

København 100 0 100
Magistratskommuner 100 0 100
Større bykommuner 77 23 100
Andre m. større aktivitet 30 70 100
Andre m. mindre aktivitet 21 79 100
Kommuner uden aktivitet 0 100 100
Alle Kommuner 51 49 100
Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 48.
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Tabel 28. Vurdering af pligt til at udarbejde vedligeholdelsesplaner. (56 kommuner har svaret på dette spørgsmål).

Er lovens regler om ejernes pligt til at
udarbejde vedligeholdelsesplaner ef-
ter fornyelsen - og kommunens pligt
til at tilsyn hermed - rimelige?

Ja, regler-
ne er vig-
tige

Ja, regler-
ne er ri-
melige

Nej reglerne
er for bu-
reaukratiske

Nej regler-
ne er over-
flødige

Ved
ikke

I alt

København 0 100 0 0 0 100
Magistratskommuner 0 0 75 25 0 100
Større bykommuner 23 45 23 0 9 100
Andre m. større aktivitet 0 60 10 0 30 100
Andre m. mindre aktivitet 11 33 6 6 44 100
Kommuner uden aktivitet 0 0 0 0 100 100
Alle Kommuner 13 41 18 4 25 100
Kilde: spørgeskemaundersøgelsen sp. 49.
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Summary

By og Byg Documentation 022:
Evaluation of building renovation. A Danish urban renewal
programme

In 1998 Danish urban renewal legislation was changed. Part of the new
legislation was aimed at renovation of residential buildings with major build-
ing problems and was called ”Building renovation”. This report describes an
evaluation of how this special programme has worked for the first three
years.



Med den nye byfornyelseslov i 1998 blev den tidligere
byfornyelse omdannet til en særlig ordning med navnet
bygningsfornyelse, og der skete samtidig nogle ændrin-
ger og forenklinger i byfornyelsen. For at mindske de of-
fentlige udgifter blev der indført mulighed for, at kommu-
nerne kunne aftale med ejerne af fornyede ejendomme,
at de selv betalte en del af udgifterne – kaldet forhandlet
finansiering. I denne rapport belyses, hvordan bygnings-
fornyelsen har fungeret i de første tre år af den nye lov,
og en række mulige forbedringer beskrives.
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